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economie

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 53 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld:
Voor rekenfouten worden geen scorepunten afgetrokken. Wanneer echter de kandidaat
bij een berekening kennelijk verzuimd heeft door schatting controle op het antwoord uit
te oefenen, wordt voor deze fouten één scorepunt afgetrokken tot een maximum van
drie scorepunten voor het hele examen.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Opmerking
Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven
antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke.

Opgave 1
1

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Bij een lagere prijs wordt de aanschaf van een zonnepaneel eerder
terugverdiend, zodat er een grotere vraag ontstaat naar zonnepanelen.

2

maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
• subsidie: 240.000 × € 60 = € 14.400.000
• aantal eenheden bespaard = (240.000 − 200.000) × 500kWh × 10 jaar
= 200.000.000 kWh
14.400.000
= € 0,07 per kWh
subsidie per bespaard kWh =
200.000.000

3

1

2

maximumscore 2
e en f
Opmerking
Uitsluitend 2 of 0 scorepunten toekennen.

4

maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
• Qv = 400.000 − 1.000 × (P − 60)
Qv = 400.000 − 1.000P + 60.000
Qv = 460.000 − 1.000P
• Qa = QV → −200.000 + 2.000P = 460.000 − 1.000P →
3.000P = 660.000 → P = 220
• Na aftrek van subsidie betaalt de consument 220 − 60 = € 160 en dat is
gelijk aan de marktprijs met subsidie aan de producent die uit de
grafiek valt af te lezen
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Vraag

5

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Bij heterogene producten wordt de concurrentie beperkt doordat
klanten voorkeur hebben voor de producten van een bepaalde
producent. / Bij een beperkt aantal aanbieders wordt de concurrentie
beperkt doordat mogelijk stilzwijgende prijsafspraken worden gemaakt
• Daardoor daalt de prijs voor de consument minder (dan door het
verlenen van subsidie was verwacht) en zal de toename van het aantal
verkochte zonnepanelen beperkt blijven (waardoor er minder besparing
op andere energie wordt gerealiseerd)

1

1

Opgave 2
6

maximumscore 2
f en h
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Geen van de aanbieders kan zijn winst hier vergroten, gegeven de keuze
van de ander.

7

maximumscore 2
type III
Een voorbeeld van een juiste toelichting is:
Als Pharmax kiest voor type III, reageert Medix met een keuze voor type II,
waarmee Pharmax de hoogste winst zal maken (namelijk 300).
(Als Pharmax kiest voor type I of type II, zal Medix in beide gevallen kiezen
voor type III, waarbij de winst voor Pharmax lager zal zijn dan 300,
namelijk respectievelijk 200 en 250.)

8

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Medix zou een betere positie kunnen krijgen door zelf de eerste zet te
maken. Alleen met de overtuiging dat Pharmax zijn eerste keuze hoe
dan ook zal uitvoeren, zal Medix zich laten leiden door de keuze van
Pharmax
• Als de (verzonken) kosten door Pharmax in verband met de
ontwikkeling van het gekozen type medicijn al zijn gemaakt, zal Medix
inschatten dat Pharmax deze alleen kan terugverdienen door dit type
ook daadwerkelijk aan te bieden
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Vraag

9

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat in de genoemde situatie:
• er aanbod blijft van medicijnen tegen meerdere soorten maagklachten
(voordeel)
• maar dat mogelijk het ontbreken van concurrentie zal leiden tot een
hogere prijs (op de deelmarkten) (nadeel)

1
1

Opgave 3
10

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Als klanten verplicht verzekerd zijn, zullen zij makkelijker (een serie)
behandelingen aangaan dan als zij zelf zouden moeten betalen.
− Door het systeem van het rechtstreeks indienen van de rekeningen bij
de zorgverzekeraars zullen logopedisten mogelijk meer zekerheid
hebben van tijdige betaling.

11

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
38 × 20 × 0,005
3,80 euro
30 × 20 × 0,005
3,00 euro −
verschil in premie
0,80 euro

12

maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• De zorgverzekeraars verkeren in de positie van principaal, en de
logopedisten in die van agent.
Beide partijen hebben verschillende doelstellingen.
De zorgverzekeraars hebben beperkt zicht op de kwaliteit van de
logopedisten: er is sprake van informatie-asymmetrie
• Door een hoger tarief afhankelijk te maken van de extra kwaliteitseisen
worden logopedisten gestimuleerd om meer kwaliteit te leveren
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Vraag

13

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• Enerzijds zijn fusies een goede ontwikkeling omdat logopedisten zo de
totale praktijkkosten kunnen verminderen, waardoor ze akkoord
kunnen gaan met een lager tarief
• Anderzijds zullen logopedisten door middel van fusies een groter
marktaandeel van de logopedische hulp / een grotere marktmacht in
een regio krijgen. (Daarmee krijgen zij een sterkere positie in de
onderhandelingen met de grote zorgverzekeraars over de
contractvoorwaarden.) De zorgverzekeraars zullen dan naar
verwachting eerder akkoord gaan met een hoger tarief om in staat te
blijven voldoende zorg voor hun klanten in te kopen

1

2

Opgave 4
14

15

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
• In een recessie neemt de afzet van bedrijven af. Naarmate er op de
arbeidsmarkt meer sprake is van vaste contracten kunnen bedrijven
minder snel reageren met een verlaging van de prijzen, aangezien
vaste arbeidscontracten het moeilijk maken om de lonen te verlagen
(waarmee sprake is van loonstarheid) of tot ontslag over te gaan
• hierdoor neemt de internationale concurrentiepositie verder af en kan
de recessie langer aanhouden / loopt herstel van de
concurrentiepositie mogelijk vertraging op
maximumscore 4
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Vragers van arbeid / werkgevers kunnen bij flexibele contracten sneller
inspelen op schommelingen in de vraag naar producten. Hierdoor
lopen ze niet het risico te blijven zitten met hoge loonkosten van
overtollige werknemers. De winstgevendheid stijgt daardoor. Hierdoor
valt te verwachten dat ze bereid zullen zijn om extra te betalen aan
mensen met een flexibel contract
• Aanbieders van arbeid / werknemers lopen bij flexibele contracten
meer risico op verlies van hun baan. Te verwachten valt dat zij ter
compensatie een hoger loon zullen vragen dan bij een vast contract

1

1

2

2

Opmerking
Voor antwoorden waarbij vragers en aanbieders op de arbeidsmarkt zijn
verwisseld, maximaal drie scorepunten toekennen.
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Vraag

16

17

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Als werkgevers investeren in menselijk kapitaal van hun werknemers
kunnen ze geconfronteerd worden met een berovingsprobleem, omdat
de werknemer na de scholing / opleiding dit extra menselijk kapitaal bij
een andere werkgever te gelde kan maken met een hoger loon
• Bij flexibele contracten is deze kans groter dan bij vaste contracten,
omdat er in mindere mate sprake is van loyaliteit van de kant van de
werknemer

1

1

maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:
− Werknemers met flexibele contracten zullen mogelijk sterker geneigd
zijn om zich te scholen, om zo een sterkere positie te krijgen / om zo
hun verwachte productiviteit / verdiencapaciteit te doen stijgen. Dit
biedt uitzicht op een betere onderhandelingspositie / betere
arbeidsvoorwaarden.
− Werknemers weten dat ze met een flexibel contract het gevaar lopen
om hun baan te verliezen. Dit kan voor hen aanleiding zijn om nu al in
zichzelf te investeren, zodat zij bij contractbeëindiging mogelijk sneller
een nieuwe baan kunnen vinden.

Opgave 5
18

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
Als het inkomen onder de US$ 8 uitkomt (doordat bijvoorbeeld bij ziekte
het inkomen van een gezinslid wegvalt), is het over 5 jaar verwachte
inkomen lager dan het huidige.

19

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
Een hoger inkomen maakt het mogelijk om meer scholing te volgen
doordat kinderen niet meer hoeven mee te werken om het gezinsinkomen
aan te vullen / doordat meer geld beschikbaar is voor investeringen in
scholing. Dit biedt uitzicht op een hogere inkomenstoename in latere jaren.
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Vraag

20

21

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Naarmate mensen een laag gezondheidsrisico menen te hebben,
zullen zij minder geneigd zijn een ziektekostenverzekering af te sluiten
• De verzekeringsmaatschappij blijft daarmee met relatief slechte risico’s
zitten, waardoor hogere premies gerekend moeten worden. (Dit zal
vervolgens opnieuw de groep mensen met de minste
gezondheidsklachten doen afzien van een verzekering et cetera)
maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• Arme huishoudens hebben een hoge tijdsvoorkeur omdat zij (bijna) al
hun geld nodig hebben voor dagelijkse primaire behoeften.
De armen willen aan de andere kant het risico bij ziekte als het even
kan vermijden
• De tijdsvoorkeur van armen weegt (gezien de conclusie van de
econoom) zwaarder dan hun risico-aversie (zij kunnen nu veelal niet
betalen om later eventueel een uitkering te ontvangen)

1

1

2

1

Opgave 6
22

maximumscore 1
een daling van de werkloosheid
Een voorbeeld van een juiste toelichting is:
Werkloosheid heeft in de diamant de waarde +1, hetgeen duidt op een
positief effect op de consumptie. Er is dus sprake van daling van de
werkloosheid: dit leidt tot een hoger gemiddeld inkomen / geeft de
consument meer zekerheid waardoor die meer zal uitgeven.

23

maximumscore 1
hoger
Voorbeelden van een juist argument zijn:
− Door de werkloosheidsuitkeringen zijn de werknemers minder in
inkomen teruggegaan bij werkloosheid / minder in inkomen gestegen
bij het weer vinden van werk, waardoor het gevolg van werkloosheid
voor de consumptie minder is.
− Indien in het land sprake is van een progressief stelsel van
inkomstenbelasting zal bij stijging van de werkloosheid de terugval in
inkomsten leiden tot een minder dan evenredige daling van de
consumptie / zal bij daling van de werkloosheid de toename van
inkomsten leiden tot een minder dan evenredige stijging van de
consumptie.
(Beide effecten weerspiegelen zich in een lagere wegingsfactor voor
werkloosheid dan zonder deze stabilisator zou zijn gehanteerd.)
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Vraag

Antwoord

Scores

24

maximumscore 1
nee
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
De rente heeft een positief effect gehad op de consumptie, en daarmee is
uitstel dus niet aantrekkelijk geweest in oktober.

25

maximumscore 2
nee
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Het positieve effect van de indicator ‘waarde aandelenbezit’ (+1) is als
gevolg van de lagere wegingsfactor minder sterk dan het negatieve effect
van ‘waarde woningbezit’ (−1). (Dit betekent dat de vermogenspositie
ongunstig is voor de ontwikkeling van de consumptie.)

26

maximumscore 1
ja
Voorbeeld van een juiste berekening:
15 × 2 + 25 × 1 + 20 × −1 + 15 × 1 + 25 × −2 = 0 en dat is hoger dan −0,4

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito.
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF.
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aanvulling op het correctievoorschrift

2015-1

economie vwo
Centraal examen vwo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo
Bij het centraal examen economie vwo:
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 1 moeten altijd 2 scorepunten
worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het
gegeven antwoord.

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vwo.
Namens het College voor Toetsen en Examens,
Drs. P.J.J. Hendrikse,
Voorzitter

VW-1022-a-15-1-c-A

