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Examenbespreking    VWO    Economie      21 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 
 

  
 

Zonnepanelen, wie krijgt de subsidie 

 

1. Correctie op het correctiemodel: 

Iedereen krijgt 2 punten voor deze vraag. 

            

2. Voor 60/5000 = 0,012 euro: 2 punten 

Voor 14 400 000  / 1 200 000 000  =  0,012: 2 punten 

Voor 60 / 500 = 0,12 : 1punt 

 

3.  

4.       het tweede deel van het antwoord kan worden afgelezen uit de grafiek mits de nieuwe 

          vraagvergelijking is opgesteld 

          Verkeerde vraagfunctie leidt bij tweede deel tot foutieve evenwichtspunt en onjuiste 

          conclusie bij derde punt: 1 punt  

           

5.      antwoorden via heterogeniteit en lagere kwaliteit waardoor minder besparing kunnen 

         goed zijn. 

 

2. Stratego met medicijnen 

 

6.      1 letter juist met juiste verklaring: 1 punt 

          1 extra (bij 2 juiste): 0 punten 

         Geen verklaring: 0 punten 

  

7.        
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8.       De eerste zin is niet essentieel voor de eerste deelscore, maar wel moet duidelijk zijn dat 

          Pharmax de eerste keus maakt. 

Bij de tweede deelscore zijn beredeneringen via verzonken kosten van Medix onjuist. 

  

9.      Alleen “meer keuze” als voordeel: geen punt 

 

3. Uitgesproken zorg 

 

10.     Bij het tweede antwoord is “tijdige” niet essentieel voor 1 punt 

 

11.    Voor een correcte berekening van de totale premies (800 000 euro): 1 punt  

 

12.    Bij de eerste deelscore: voor ieder ontbrekend kenmerk (in totaal zijn er 3 kenmerken): 

         1 punt in mindering. 

 

13.   Bij de tweede deelscore: het hogere tarief is essentieel voor 2 punten.  

 

4. Zeker flexibel 

 

14.   Antwoorden zonder het open karakter van de economie te benoemen (faillissementen) 

         kunnen juist zijn. 

   

15.    

 

16.   Voor het tweede scorepunt moet een vergelijking worden gemaakt tussen vaste 

         contracten en flexibele contracten.  

 

17. 

5. Zekerheid voor de armen 

 

18.   Het gedeelte na de komma (is het over 5 jaar …) is essentieel voor 2 punten. 

 

19.    Beschreven verklaringen van andere vormen van ruilen over de tijd kunnen goed zijn. 

 

20.    Bij de tweede deelscore: redeneringen via ”er blijven alleen slechte risico’s over dus de 

          verzekeringsmaatschappij begint niet aan de verzekering” kunnen juist zijn. 

 

21.     

 

6. Consumptiediamant 

 

22.     Het gedeelte vanaf ”Er is dus sprake …” is niet essentieel voor 1 punt. 

 

23.     Antwoorden kunnen uitgaan van een verandering van de wegingsfactor en van een 

          verandering van de waarde van de indicator. 
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24. 

 

25.     de 2 juiste variabelen en rente: 1 punt in mindering. 

           1 juiste en 1 foutieve variabele: 0 punten 

           1 juiste variabele: 0 punten  

 

26.     Een vergelijking met september moet worden verwoord voor 1 punt. 

           Een berekening met als uitkomst 0 en als conclusie “ja”: 0 punten.  

 

 

 


