
4 Antwoordmodel

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 € 0,15

Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

Een verklaring waaruit blijkt dat de maximaal mogelijke afzet 4 miljoen rkm (capaciteit)

bedraagt bij een gemiddelde kostprijs van € 0,15.

Antwoorden Deel-

scores

Maximumscore 2 

2 Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Een antwoord waaruit blijkt dat de lagere prijs (in vergelijking met de vastgestelde prijs van

€ 0,20) betekent dat de vraag naar reizigerskilometers nog groter zal worden dan 6 miljoen,

waardoor de bestaande capaciteit van 4 miljoen (op de korte termijn) nog verder

tekortschiet.

Maximumscore 2 

3 ja

Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

Een verklaring waaruit blijkt dat de spoorwegmaatschappij maximale totale winst zal 

behalen bij een afzet van 3,5 miljoen rkm omdat daar geldt: MO = MK, hetgeen binnen de

huidige capaciteit van 4 miljoen reizigerskilometers mogelijk is. 

Maximumscore 3 

4 ja

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De omzet neemt toe met € 0,45 × 3,5 miljoen – € 0,20 × 4 miljoen = € 775.000. 

De kosten nemen af met € 0,10 × 0,5 miljoen = € 50.000.

De totale winst neemt toe met € 775.000 + € 50.000 = € 825.000.
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Deel-

scores

Opgave 2 

Maximumscore 2 

5  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat een hoge koers van de yen de Japanse concurrentiepositie 

verslechtert waardoor de export niet kan bijdragen aan het economisch herstel. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat een hoge koers van de yen leidt tot veel bestedingen door 

Japanners in het relatief goedkope buitenland waardoor de binnenlandse vraag stagneert. 

Maximumscore 2 

6  Uit het antwoord moet blijken dat blijkbaar de koers van de yen omlaag moet hetgeen de 

Japanse centrale bank niet kan bereiken met een (verdere) rentedaling omdat de rente in 

Japan al bijna 0% is, zodat collectief ingrijpen van de andere centrale banken op de 

valutamarkten nodig is om het aanbod van yens op valutamarkt te vergroten. 

Maximumscore 3 

7  krantenkop 2 en krantenkop 5 

Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat de hoge koers van de yen Amerikaanse producten in Japan 

goedkoper maakt en Japanse producten in de VS duurder hetgeen voor Japan betekent meer 

import en minder export waardoor de handelsbalans van Japan met de VS een tekort gaat 

vertonen. 

Maximumscore 2 

8  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat stimulering van de binnenlandse bestedingen via monetaire 

instrumenten (rente, valuta-interventies) niet mogelijk is gebleken, zodat alleen een 

verlaging van de belastingen en/of het vergroten van de overheidsbestedingen de 

economische groei kan/kunnen stimuleren. 

Antwoorden 
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Opgave 3 

Maximumscore 6 

9

Te beoordelen onderdeel Noteer voor elk 

onderdeel 0, 1 of 2 

punten: 

0: (vrijwel) geheel fout 

2: (vrijwel) geheel goed 

1: bij twijfel 

Betoog voor werknemerscentrale 

a De loonsverhoging van 4% is correct verdedigd t.o.v. 

1,5% loonsverhoging. 

Te denken valt aan de noodzaak tot vergroting van de 

beroepsbevolking gezien de krapte op de arbeidsmarkt, 

gekoppeld aan de naar verhouding geringere stijging van de 

werkloosheidsuitkeringen (2,5%). 

b De arbeidstijdverkorting is correct verdedigd t.o.v. 

arbeidstijdverlenging. 

Te denken valt aan vermindering van het ziekteverzuim 

door een verlaging van de werkdruk. 

c Scheppen van meer deeltijdbanen is correct verdedigd 

t.o.v. flexibilisering van de arbeidscontracten. 

Te denken valt aan de noodzaak tot stijging van de 

participatiegraad van vrouwen. 

Betoog voor werkgeverscentrale 

a Loonsverhoging van 1,5% is correct verdedigd t.o.v. 4% 

loonsverhoging. 

• Te denken valt aan een netto inkomensvoordeel door het 

nieuwe belastingstelsel. 

• Te denken valt aan het streven naar afremming van de 

stijging/ naar verlaging van de arbeidsinkomensquote. 

b De arbeidstijdverlenging is correct verdedigd t.o.v. 

arbeidstijdverkorting. 

Te denken valt aan de noodzaak tot verhoging van de 

productie per werknemer. 

c De flexibilisering van de arbeidscontracten is correct 

verdedigd t.o.v. meer deeltijdbanen. 

Te denken valt aan de noodzaak tot kostenbeheersing in 

verband met de relatief hoge inflatie. 

Indien het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt en/of 

het betoog géén goed doorlopend verhaal is 

– 1 

Antwoorden Deel-

scores
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Opgave 4 

Maximumscore 2 

10  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat bij een stijging/daling van de totale waarde van de 

bankbiljetten in omloop de liquiditeit van de banken afneemt/toeneemt, hetgeen het aanbod 

op de geldmarkt verkrapt/verruimt. 

Opmerking 

Indien in het antwoord de liquiditeit van de banken niet is verwoord 0

Maximumscore 3 

11  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat indien de groei van M3 groter is dan de referentiewaarde er 

meer liquiditeiten zijn dan nodig vanwege prijsstijging en groei, hetgeen kan leiden tot 

extra bestedingen en, bij achterblijvende groei van de productiecapaciteit, tot 

overbesteding. 

Maximumscore 2 

12  plus (+) 

Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat door de verkoop/aankoop van waardepapieren aan/van 

geldscheppende banken enerzijds de voorraad waardepapieren bij de ECB daalt/stijgt en 

anderzijds de liquiditeitspositie van deze banken verslechtert/verbetert waardoor de ruimte 

op de geldmarkt kleiner/groter wordt. 

Maximumscore 2 

13  een verhoging (van het tarief) 

Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat de ECB op deze manier (uiteindelijk) het lenen van geld 

minder aantrekkelijk maakt, hetgeen de bestedingsgroei/de groei van M3 kan afremmen. 

Opgave 5 

Maximumscore 2 

14  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

400.000   50.000 20  miljard Y 20× = → ∆ = +
O  1,27 20 O 15,7 miljard∆ × = → ∆ =

Opmerking 

Een andere manier van afronden ook goed rekenen.

Maximumscore 2

15  Uit het antwoord moet blijken dat door de hogere overheidsbestedingen de effectieve vraag 

stijgt en daarmee het nationaal product en het nationaal inkomen. Hierdoor neemt de import 

toe terwijl de export gelijk blijft. 

Maximumscore 2 

16  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat door de investeringen in de infrastructuur de internationale 

concurrentiepositie van het land verbetert zodat het buitenland meer in het land zal gaan 

kopen. 

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 3 

17  een kleinere impuls 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat volgens de minister een bestedingsimpuls, na aanpassing 

van de exportvergelijking in het model, ondersteund zal worden door een toename van de 

export hetgeen zal leiden tot een (extra) toename van de productie (W) waardoor een 

kleinere impuls toch de gewenste vergroting van de vraag naar arbeid zal opleveren. 

Opgave 6 

Maximumscore 2 

18  monopolie 

Maximumscore 2 

19  geen vrije toetreding 

Voorbeelden van een juiste toelichting zijn: 

• Een toelichting waaruit blijkt dat er een vergunning moet worden verkregen om tot de 

markt te kunnen toetreden. 

• Een toelichting waaruit blijkt dat nieuwe aanbieders een aanzienlijk (extra) bedrag moeten 

investeren om op deze markt te kunnen opereren. 

Maximumscore 2 

20  Uit het antwoord moet blijken dat nieuwe aanbieders door de hogere kosten die zij moeten 

maken voor de aanleg van het netwerk minder ver kunnen gaan in de bieding dan de 

bestaande aanbieders 1

die, omdat er evenveel vergunningen als bestaande aanbieders zijn, niet meer tegen elkaar 

hoeven op te bieden 1

Maximumscore 3 

21  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de Nederlandse markt voor UMTS relatief van kleinere 

schaal is dan die in grote Europese landen, waardoor de constante kosten over een kleiner 

aantal eenheden verrekend kunnen worden. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de marktpositie van de vijf bestaande aanbieders blijkbaar 

zo dominant is dat deze aanbieders geneigd zullen zijn via kartelafspraken de prijs hoog te 

houden. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat andere kosten voor het aanbieden van MTIV in Nederland 

juist relatief hoog zullen zijn, waardoor de totale kostprijs per eenheid MTIV niet lager 

hoeft te zijn dan in andere landen. 

Opgave 7 

Maximumscore 2 

22

eerste 10% van de 

huishoudens ontvangt 

derde 10% van de 

huishoudens ontvangt 

 % van het primair inkomen 0 1

 % van de sociale uitkeringen 17 23

Maximumscore 2 

23  hoger 

Uit het antwoord moet verder blijken dat de huishoudens in het derde deciel, die uitkeringen 

op basis van werknemersverzekeringen ontvangen met evenveel huishoudens een groter 

aandeel hebben in het totaal van de sociale uitkeringen dan de huishoudens uit het eerste 

deciel, die bijstandsuitkeringen ontvangen. 

Antwoorden Deel-

scores
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24  van nivellering 

Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat figuur 3 laat zien dat het grootste deel van de sociale 

uitkeringen terecht komt bij de laagste primaire inkomens en dat de (totale) bruto 

inkomensverschillen daardoor kleiner worden. 

Maximumscore 3 

25  punt B  

Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat de totale verdeling minder scheef zal zijn dan de verdeling 

van de primaire inkomens (I) omdat het grootste deel van de uitkeringen terecht komt bij de 

laagste inkomens, 1

en dat de totale verdeling onder de gelijke verdeling zal blijven omdat een (bruto) 

uitkeringsinkomen gemiddeld lager is dan een (bruto) primair inkomen 2

Antwoorden Deel-

scores
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