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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 juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat door het afnemende 
consumentenvertrouwen de consumptie afneemt, waardoor de productie 
stagneert en de werkgelegenheid wordt aangetast, zodat de werkloosheid 
gaat toenemen. 
 

 2 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de hoge groei van de export en het 
nationale product in 2007 tot een stijgende bezettingsgraad hebben geleid 
en dat door het sterk terugvallen van die groei in 2008 de druk op de 
productiecapaciteit afneemt. 
 

 3 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat er door overbesteding sprake is van 
(bestedings)inflatie, waardoor ook de prijzen van exportproducten stijgen, 
waardoor de internationale concurrentiepositie verslechtert. 
 

 4 maximumscore 2 
hoger 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat volgens de analist door de bezuinigingen 
de economische groei meer zal afnemen dan het planbureau voorspelt, 
waardoor de belastingontvangsten meer dalen / de uitgaven in verband 
met werkloosheid meer stijgen dan het planbureau voorspelt. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een beperking van de hypotheekrenteaftrek 
hypotheekleningen duurder maakt, zodat de vraag naar hypotheekleningen 
en dus de vraag naar koopwoningen kan dalen. 
 

 6 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• gemiddeld netto-jaarinkomen: € 62.500 × 0,72 = € 45.000 1 

• daling: (45%  25%)  € 20 miljard
4 miljoen

− ×  = € 1.000 

procentuele daling: € 1.000
€ 45.000

 × 100% = 2,222% → 2,2% 2 

 
 7 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat mensen met hoge inkomens 

(marginaal) meer dan 25% belasting betalen en er op achteruitgaan 
terwijl mensen met lage inkomens (marginaal) minder dan 25% 
belasting betalen en er op vooruitgaan, zodat de netto-
inkomensverhoudingen kleiner worden. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat vooral mensen met hoge inkomens een 
huis met hypotheek kopen en mensen met lage inkomens een huis 
huren zodat mensen met hoge inkomens er op achteruitgaan terwijl het 
inkomen van huurders niet verandert, zodat de netto-
inkomensverhoudingen kleiner worden. 
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Opgave 3 
 

 8 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• oorspronkelijke werkgelegenheid (personen):  

42,6 miljoen − 4,6 miljoen = 38 miljoen 
vrijvallende uren per week = 38 miljoen × 2 uur = 76 miljoen 1 

• extra banen: 0,75  76 miljoen
34,5

×  = 1,65 miljoen 1 

 
 9 maximumscore 2 

ja 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

oorspronkelijk werkloosheidspercentage: 4,6
42,6

 × 100% = 10,8% 

nieuw werkloosheidspercentage: 4,6  1,65
42,6
−  × 100% = 6,9% 

(10,8% − 6,9% = 3,9% → 3,9%-punt ≈ 4%-punt) 
 

 10 maximumscore 2 
Sommigen verklaren die hoge werkloosheid … buitenlandse afzetmarkten. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen. 
 

 11 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat bedrijven arbeid vervangen door kapitaal, 
waardoor dezelfde productie gerealiseerd kan worden met minder arbeid 
en de loonkosten per eenheid product dalen. 
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Opgave 4 
 

 12 maximumscore 2 
• belastingkorting: € 4.000 1 
• belastingpercentage: 40% 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
Als het inkomen stijgt van € 10.000 naar € 20.000, stijgt het 
belastingbedrag met € 4.000. 

belastingtarief: 4.000
10.000

 × 100% = 40% 1 

 
 13 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een stijging van het bruto-inkomen in het 
voorstel van partij A leidt tot een grotere stijging van het netto-inkomen 
dan in het voorstel van partij B, zodat werkenden meer stimulans voelen 
om hoger gekwalificeerd werk na te streven. 
 

 14 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de belastingkorting bij lagere inkomens 
een relatief groter voordeel oplevert dan bij hogere inkomens.  
 

 15 maximumscore 2 
onjuist 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat (zonder belastingkorting) bij elke partij de 
verhoudingen tussen de netto-inkomens gelijk zijn aan de verhoudingen 
tussen de bruto-inkomens. 
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Opgave 5 
 

 16 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een voorbeeld van een consumptiegoed dat gepaard gaat met afval / 
schadelijke stoffen / lawaaioverlast / filevorming / aantasting van de 
ozonlaag, et cetera. 
 

 17 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de hoeveelheid daalt met 20 procent en 
de index van de gebruikte hoeveelheid 80 gaat bedragen, zodat de index 
van de maatschappelijke kosten 74 wordt.  
 

 18 maximumscore 3 
ja 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• opbrengst heffing: 40 miljoen × € 20 = € 800 miljoen 1 
• oude omzet: 50 miljoen × € 100 = € 5.000 miljoen 

nieuwe omzet exclusief heffing: 40 miljoen × € 95 = € 3.800 miljoen 
helft omzetdaling: 0,5 × (5.000 − 3.800) × € 1 miljoen = € 600 miljoen 
(€ 800 miljoen > € 600 miljoen) 2 

 
 19 maximumscore 2 

minder prijselastisch 
Uit de verklaring moet blijken dat de politici uitgaan van een geringere 
afname van de maatschappelijke kosten en dus van een geringere daling 
van de gevraagde hoeveelheid bij de prijsstijging door de heffing. 
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Opgave 6 
 

 20 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een renteverlaging lenen goedkoper maakt, 
waardoor de bestedingen worden bevorderd, zodat de productie kan 
stijgen en de vraag naar arbeid toeneemt. 
 

 21 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat deze regeringen ter bestrijding van de 
werkloosheid zich anders wellicht genoodzaakt zien de 
overheidsbestedingen te verhogen / de belastingen te verlagen, waardoor 
het begrotingstekort nog groter zou worden. 
 

 22 maximumscore 2 
een negatief verband 
Uit de verklaring moet blijken dat een daling van de eurokoers leidt tot een 
stijging van de inflatie. 
 

 23 maximumscore 2 
stijgen 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat door een relatief lage inflatie de 
concurrentiepositie van bedrijven in het eurogebied verbetert, zodat de 
vraag naar Europese producten en daarmee de vraag naar euro’s stijgt. 
 

 24 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een renteverlaging buitenlandse 
beleggingen in het eurogebied minder aantrekkelijk maakt, zodat de vraag 
naar euro’s afneemt en de eurokoers (ook zonder ingrijpen van de ECB) 
zal dalen. 
 
 

- 6 -



Eindexamen economie  vwo 2010 - I

havovwo.nl

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

 

Vraag Antwoord Scores

Opgave 7 
 

 25 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• evenwichtsprijs: Qa = Qv → 9 + 0,08P + 8,7 = −0,02P + 23,7 → P = 60 1 
• gewenste prijs: 60 × 1,20 = 72 1 
• Qaopec + 0,08 × 72 + 8,7 = −0,02 × 72 + 23,7 → Qaopec = 7,8 1 
 

 26 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een stijging van de olieprijs zal zorgen voor 
hogere energieprijzen en tot een lager energieverbruik, waardoor er 
minder uitstoot is van schadelijke stoffen / minder filevorming optreedt. 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat een steeds stijgende olieprijs in 

toenemende mate zal leiden tot het ontwikkelen van alternatieve 
energiebronnen (en de vraagdaling bij prijsstijging steeds groter zal 
zijn). 

− Een antwoord waaruit blijkt dat bij een steeds stijgende olieprijs de 
reactie van de vragers steeds groter zal worden, doordat de energie-
uitgaven voortdurend zwaarder gaan wegen in het budget van de 
consument. 

 
 28 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de vraag naar olie zo prijselastisch kan 
worden dat de relatieve prijsstijging niet langer opweegt tegen de relatieve 
daling van de vraag. 
 

- 7 -


	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 3 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 3 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 3 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 



