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Examenbespreking    HAVO    Economie      13 mei 2015 
 
De door de VECON georganiseerde examenbesprekingen hebben tot doel de examencorrectie 
eenduidig plaats te laten vinden. Uitgangspunt moet steeds zijn dat het correctievoorschrift 
dat is opgesteld door het CvE, bindend is voor zowel de eerste als de tweede corrector. 
Tijdens de bespreking kan op grond artikel 3.3 (algemene regels) worden besloten andere 
antwoorden ook goed te keuren, mits deze vakinhoudelijk correct zijn. Op basis van artikel 7 
(algemene regels) zal men zich, indien er een fout in het examen of correctiemodel zit, 
moeten houden aan het correctiemodel. De VECON zal bij onvolkomenheid in het examen of 
correctiemodel onmiddellijk actie ondernemen naar het CvE. 
Indien een leerling op een vraag geen antwoord heeft gegeven, vul dan op de Wolf-scorelijst 
een “N” in. 
Als iedere corrector zich hieraan houdt worden alle examenkandidaten op gelijke wijze 
beoordeeld. 
  
 

Nr. Opgaven en Vragen 
 

1. 
 
 

De vervuiler betaalt, … maar hoeveel? 

 

1. “Om daarmee lasten te besparen” niet essentieel, idem bij tweede deel van het 

            antwoord. 

2. Voor de keuze “ tarief per keer”: 0 punten 

Er zijn pas twee punten te verdienen als er een vergelijking is gemaakt tussen de 2 

tarieven 

3. Antwoorden via de prijsverandering van 1 cent (= 6,67 %) en minder grote 

hoeveelheidsdaling kunnen goed zijn. Bij omkering van teller en noemer bij elasticiteit: 0 

punten. Indien de andere soort afval is gekozen (met 16 cent) met juiste conclusie (kan 

gelijk blijven) maximaal 1 punt. 

4. Voor 2 punten moet het negatieve effect verwoord worden. Dit kan op meerdere 

manieren. 

 

2. Uitblazen in Japan 

 

5. 5985 miljard yen: 1 punt  

Antwoord regel 1 (eventueel foutief) gedeeld door 1,10: 1 punt 

4510/0,907 = 4972. 4972 + 1475 = 6447:  1 punt 

Het ontbreken van miljard en/of yen: geen punten aftrek 

 

6.       
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7.       Een relatieve verandering van de omloopsnelheid ten opzichte van de maatschappelijke 

          geldhoeveelheid kan goed zijn. Idem voor het tweede deel van de verkeersvergelijking. 

 

8.       Bij tweede punt: voor het verkrijgen van het tweede punt moet het marktmechanisme 

verwoord worden.   

  

9.      Een vergelijking van de twee manieren is essentieel voor 2 punten. 

         Bij het goed verwoorden van een van de manieren kan 1 punt worden toegekend. 

 

10.    

3. Herverdeling herverdeeld 

 

11. 

 

12.    De deelscores gaan weg.  

          De formulering wordt: 

          “Een voorbeeld van een juist antwoord: 

           Doorberekening van de daling van de loonkosten in de verkoopprijzen kan leiden tot 

            versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven 

            waardoor de productie kan stijgen (en de werkgelegenheid zal toenemen).” 

          Verwoording van de open economie is essentieel in het het antwoord. 

          Daling van de loonkosten dus meer mensen in dienst: 0 punten. 

 

13.    Essentieel is dat verhoudingsgetallen verwoord moeten zijn en dat die worden 

          vergeleken.   

 

14.    Bij het tweede deel van het antwoord moet de verdeling van de totale lastendruk 

          verwoord zijn met betrekking tot nivellering. Dit kan ook mbv andere decielen. Het 

          gedeelte tussen haakjes is niet essentieel. 

 

4. Gezond koppelen in België 

 

15. 

 

16.    het tweede deel van het antwoord moet verwoord zijn voor het tweede punt 

 

17.    berekeningen via wegingsfactoren en partiele prijsindexcijfers (exclusief categorie 02) 

          kunnen goed zijn. 

          Uitsluitend de eerste regel van het normantwoord: 1 punt. 

 

18.    Een voorbeeld van een ander juist antwoord is: procentueel is de CPI sterker 

          toegenomen dan de gezondheidsindex / loonstijging 

          Beredeneringen via de wegingsfactor van deze groep is hoger dan 75 is , kan juist zijn. 

 

5. Kiezen voor aanvulling of aftrek 
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20.     Een vergelijking tussen de beide soorten verzekeringen is essentieel voor 2 punten. 

 

21. 

 

22.     Opmerking  bij het correctiemodel: 

           “Een fout in de berekening van de poliskosten levert een aftrek van maximaal  

             1 scorepunt bij deze vraag.”         

 

23.     0,42 x 800: 1 punt 

 

24.    Een uitleg die betrekking heeft op risicovoller gedrag kan juist zijn. 

 

6. Werkt de arbeidsmarkt? 

 

25.    Indien geen vergelijking tussen werkgelegenheidsgroei en economische groei is  

          gemaakt: -1 punt.  

          Het deel vanaf “zodat”: essentieel voor 2 punten. Indien als conclusie is gesteld dat Fleur 

          gelijk heeft: -1 punt 

. 

26.     

 

27. 

 

28. 

 

 

 


