
Opgave 3 

Maximumscore 7 

9

te beoordelen aspecten per aspect  

0 of 1 punt 

toekennen 

eerste gedeelte (maximaal 5 punten) 

a De verklaring voor het verloop van de constante kosten is correct uitgewerkt.  
Te denken valt aan (éénmalige) ontwikkelingskosten. 

b De verklaring voor het verloop van de variabele kosten is correct uitgewerkt.  

Te denken valt aan (blijvend) duurdere grondstoffen. 

c De verklaring van de verandering van de opbrengsten is correct uitgewerkt. 
Te denken valt aan een grotere vraag door verschuiving van preferenties of door een 

geringer aantal concurrenten. 

d De ontwikkeling van de winst is op de bijlage met arceringen juist weergegeven: zie 

afbeelding op pagina 7.

e De conclusie ten aanzien van de winstontwikkeling is juist. 

Uit deze conclusie moet blijken dat de productie tijdelijk verliesgevend wordt, door de 

hogere kosten, maar uiteindelijk weer winst gaat opleveren. 

keuzegedeelte (maximaal 2 punten) 

1 mogelijk overheidsingrijpen 

Te denken valt aan het vermijden van dwang door overheidsmaatregelen / 

kostenverhoging door heffingen. 

2 positie op de afzetmarkt 

Te denken valt aan het kweken van goodwill bij de consumenten / aan de mogelijkheid 

om als eerste een groot marktaandeel te veroveren. 

3 gedrag van concurrenten 

Te denken valt aan het opbouwen van een concurrentievoordeel / de mogelijkheid om 

marktleider te worden. 

Indien het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt van de eis en/of het 

betoog géén goed doorlopend verhaal is 

1

Antwoorden Deel- 
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antwoord 9, aspect d  
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Legenda:
MK  = marginale
           kosten
MO  = marginale
           opbrengsten
GTK = gemiddelde
            totale kosten
GO   = gemiddelde
            opbrengsten
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