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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Bankzaken
1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juiste verklaring:
De inflatie van 1,6% is een gemiddelde waarin de brandstofprijzen, maar
ook de prijsveranderingen (lagere prijzen) van andere producten zijn
meegenomen.

2

maximumscore 1
Marian heeft gelijk.
De inflatie is hoger (1,6%) dan de (nominale) loonstijging (1,2%). (Dit
betekent een koopkrachtverlies van ongeveer 0,4%.)
Opmerking
Alleen een punt toekennen als een juiste verklaring wordt gegeven.

3

E

4

A

5

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende):
− Ze dragen veel meer verantwoordelijkheid.
− Hoog opgeleide en ervaren mensen moeten navenant beloond worden.
− Bij lage(re) beloning stappen ze over naar de concurrent.
− Er is sprake van uitstraling naar concurrenten.

De economische kringloop

-

6

B

7

maximumscore 1
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende):
− De consumenten moeten dan belasting en/of premies betalen.
− De overheid heft premies en belastingen.

8

A

9

C
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Antwoord

10

A

11

maximumscore 2
1 = de consumenten
2 = goederen en diensten
3 = de producenten
4 = het buitenland
5 = geïmporteerd

Scores

Indien vijf antwoorden goed
Indien vier of drie antwoorden goed
Indien twee of minder antwoorden goed

2
1
0

Frankrijk tegenover het Verenigd Koninkrijk
12

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende):
− Invoerrechten:
Hierdoor worden producten uit het buitenland duurder en wordt er minder
ingevoerd.
− Uitvoerrechten:
Hierdoor worden producten voor het buitenland duurder en wordt er minder
uitgevoerd.
− Contingentering:
Hierdoor worden uitvoer en/of invoer aan een maximale hoeveelheid
gebonden.
− Niet-tariffaire belemmeringen:
Hierdoor wordt door middel van allerlei niet-geldelijke bepalingen minder
ingevoerd.
− Subsidiëring:
Door subsidies te geven aan binnenlandse bedrijven, wordt het
buitenlandse bedrijven moeilijk gemaakt te exporteren.
− Exportsubsidies:
Door subsidies te geven bij export, wordt er makkelijker op de wereldmarkt
geconcurreerd.
Opmerking
Maximaal één punt toekennen voor het juist vermelden van een
handelsbelemmering.
Alleen het tweede punt toekennen als bij de vermelde handelsbelemmering
ook een juiste uitleg is gegeven.
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13

maximumscore 1
Voorbeeld van een juiste verklaring:
Economische bloei veroorzaakt een grotere vraag. Meer vraag vanuit
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk betekent meer export voor Nederland.

14

maximumscore 1
Voorbeeld van een juiste verklaring:
Nadelig. De Franse wijn wordt duurder in Engeland. Hierdoor kopen de
Engelsen minder wijn van Largo. De afzet van Largo daalt hierdoor.
Opmerking
Alleen een punt toekennen als een juiste verklaring is gegeven.

15

A

16

maximumscore 1
Voorbeeld van een juiste berekening:
€ 1.700 miljard : 60 miljoen = € 28.333,33
Opmerking
Afrondingsverschillen buiten beschouwing laten.

17

maximumscore 2
Frankrijk welvarender (één van de volgende):
− (slechts 7%) onder armoedegrens, (in het Verenigd Koninkrijk 17%)
− (Frankrijk heeft een lagere) inflatie.
Verenigd Koninkrijk welvarender (één van de volgende):
− (hogere) groei van het nationaal Inkomen
− lager werkloosheidspercentage (dan in Frankrijk)
Opmerking
Per juist aangegeven verschijnsel per land maximaal 1 punt toekennen.
Als een kandidaat antwoordt dat het Verenigd Koninkrijk een hoger
inkomen heeft per hoofd van de bevolking (zie vraag 16), dit goed rekenen.

Ludo gaat met pensioen!

-
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B

19

C

20

D
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21

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeeld van een juiste berekening:
belastbaar inkomen € 20.000
• 1e schijf
€ 17.046
€ 2.769
• 2e schijf
€ 2.954 x 0,2355 = € 695
Totaal
€ 3.464

1
1

Opmerking
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. Berekeningen met centen (mits
correct) eveneens goed rekenen.
22

B

23

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende):
− Mee eens: AOW’ers hebben hun hele leven betaald voor de AOW van
anderen en nu moeten ze zelf meebetalen.
− Niet mee eens: Door de stijging van het aantal AOW’ers wordt de AOW
onbetaalbaar.

Geef het uit als geld
24

C

25

B

26

maximumscore 2
• 1: giraal
• 2: bankbiljetten

27

1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende):
− Het geld moet vervoerd worden.
− Het geld moet geteld worden.
− Het geld moet gecontroleerd worden.
− Foutieve betalingen leveren kasverschillen op.
− De bank rekent de kosten aan de winkelier door.
per juist antwoord

28

-

1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
De winkelier rekent de kosten door aan de klant in de prijzen van de
artikelen.
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29

A

30

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende):
− Bij het betalen met contant geld heb je meer overzicht over wat je
uitgeeft.
− Je raakt niet zo snel in de schulden.
− Bij het betalen met contant geld is de verleiding wat minder groot om
meer te kopen dan je van plan was.

Autoschadebedrijf VELBO BV
31

maximumscore 2
Voorbeeld van een juiste berekening:
€ 520.000 + € 18.000 + € 57.000 = € 595.000
€ 595.000/10,5 = € 56.666,67

1
1

Opmerking
Afrondingsverschillen buiten beschouwing laten.
32

B

33

maximumscore 2
Voorbeeld van een juiste berekening:
De apk-keurmeester werkt 50%. Dat is 0,5 x 230 = 115 dagen.
Hij keurt 180 caravans in 90 dagen (180 x 0,5).
Hij heeft 115 dagen - 90 dagen geen werk. Dat is 25 dagen per jaar.

34

-

Indien drie berekeningen goed
Indien twee berekeningen goed
Indien één of nul berekeningen goed

2
1
0

maximumscore 2
Voorbeeld van een juiste berekening:
• stijging omzet keuring: 525% x € 18.000 = € 94.500
• daling omzet schade-auto’s: 20% x € 520.000 = € 104.000
(In euro's is de omzetdaling bij schade-auto's groter dan de omzetstijging
bij apk-keuringen, daarom zal per saldo de omzet dalen.)

1
1
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35

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord (één van de volgende):
− afspraken maken met verzekeringsmaatschappijen en/of de
wegenwacht/sleepdiensten om klanten door te sturen
− afspraken maken met autodealers om werk over te nemen
− onder de prijs van de autodealers gaan zitten
− service-uitbreiding door bijvoorbeeld schade-auto's op te halen en
weer thuis te brengen of gratis leenauto’s aan te bieden
− aanbiedingen

Werkgelegenheid in Nederland
36

A

37

A

38

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist argument (één van de volgende):
− Door lagere (minder sterk gestegen) lonen kunnen de prijzen gaan
dalen (of minder sterk gaan stijgen).
− Door loonmatiging verbetert de concurrentiepositie en dus de
werkgelegenheid van Nederland.

39

A

40

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist argument indien eens met de president van de
Nederlandsche Bank (één van de volgende):
− Bij structurele werkloosheid is loonmatiging doorgaans goed voor de
economie, omdat hierdoor de arbeid minder duur wordt en de
werkloosheid minder zal groeien/zal afnemen.
of
Voorbeeld van een juist argument indien eens met de andere economen
(één van de volgende):
− Bij conjuncturele werkloosheid is loonmatiging doorgaans slecht voor
de economie, omdat hierdoor de bestedingen nog meer zullen
teruglopen en de werkloosheid kan toenemen.
Opmerking
Zonder (juiste) verklaring geen punten toekennen.
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