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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

De economische kringloop
1

B

2

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.

3

A

4

C

5

A

6

maximumscore 2
1 = de consumenten
2 = goederen en diensten
3 = de producenten
4 = het buitenland
5 = geïmporteerd
Indien vijf antwoorden goed
Indien vier of drie antwoorden goed
Indien twee of minder antwoorden goed
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Antwoord

Scores

Frankrijk tegenover het Verenigd Koninkrijk
7

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.

8

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.

9

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.

10
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11

Antwoord

Scores

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

12

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 leerling antwoordt dat het Verenigd Koninkrijk een hoger inkomen
heeft per hoofd van de bevolking (zie vraag 11), dit goed rekenen.

Geef het uit als geld
13

C

14

B

15

maximumscore 2
• 1: giraal
• 2: bankbiljetten

16

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
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Antwoord

Scores

17

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

18

A

19

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
20

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.
21

B

22

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.

23

-

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
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24

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

Amber woont weer alleen
25

maximumscore 1
Totaalbedrag uitgaven: € 1.511,67

26

maximumscore 2
Huishoudelijke uitgaven: € 281,67
Vaste lasten: € 725,00
Incidentele uitgaven: € 505,00
Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien nul of één antwoord goed

2
1
0

27

maximumscore 1
= (D22) / 12

28

maximumscore 1
Totaal inkomsten: € 1.230,67
Tekort: (€ 1.511,67 – € 1.230,57) = € 281
Opmerking
Let op doorwerkfouten vanuit vraag 1 of 2.
Alleen een punt toekennen als beide antwoorden juist zijn.

-

29

maximumscore 1
De juiste formule is =SOM(D9:D20)
De uitkomst is dan € 1.084.

30

maximumscore 1
€ 427,67
Voorbeeld van een juiste berekening:
€ 1.511,67 - € 1.084 = € 427,67
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31

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste posten (twee van de volgende):
− vakantie-uitgaven
− reserveringen
− boodschappen
− uitgaan
per juiste post

1

32

maximumscore 1
Voorbeelden van een juiste uitgave (één van de volgende):
− Huur van haar woning; ze kan op korte termijn geen andere
woonruimte vinden, ze zit vast aan haar contract.
− Gemeentelijke heffingen; deze worden door de gemeente vastgesteld.

33

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord (één van de volgende):
− Lenen; dan kan Amber nog een beetje plezier maken. Ze heeft het al
zwaar genoeg.
− Bezuinigen; Ze komt elke maand € 281 tekort volgens haar eigen
begroting. Volgens het NIBUD zou ze echter elke maand vrij makkelijk
geld (€ 1.230,67 - € 1.084 = € 147) over kunnen houden. Ze moet dus
makkelijk kunnen bezuinigen.
Opmerking
Alleen de argumentatie beoordelen.

Het tweede huis onder de zon
34

maximumscore 1
Voorbeeld van een juiste berekening:
(€ 98.000 - € 95.000) / € 95.000 x 100% = 3,16%, afgerond 3%.
Opmerking
Andere afrondingen ook goed rekenen.

35

-

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Maaike heeft, ook zonder een inkomen, recht op de algemene
heffingskorting van € 1.825.
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36

37

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Met het tweede huis krijgen ze samen € 4.160 terug.
• Zonder tweede huis krijgen ze € 5.251 terug
• 5.251 – 4.160 = € 1.091

1
1

maximumscore 2
€ 1.091 minder belastingvoordeel (zie de vorige vraag) (of doorrekenen
met het antwoord van de vorige vraag).
• € 1.091 / € 200,- = 5,45 weken
• Dat is minimaal 6 weken.

1
1

Opmerking
Als alleen 5,45 is vermeld zonder afronden, dan maximaal 1 punt
toekennen.
38

-

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende):
− De verhuur van het huisje brengt extra kosten met zich mee aan gas,
licht en water. Daardoor zijn die 6 weken niet genoeg om het
belastingnadeel op te heffen.
− Door de verhuur van het huisje zal er ook meer onderhoud gepleegd
moeten worden. Dit zal ook door de verhuur terugverdiend moeten
worden.
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