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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen economie (pilot) vwo: 
 
Op pagina 4 van het correctievoorschrift, bij vraag 2 moet altijd 1 punt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Toelichting 
Een kandidaat die bij vraag 1 een juist antwoord geeft dat niet in het correctievoorschrift 
is genoemd, kan vraag 2 niet beantwoorden. 

 

Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 7 vervalt de opmerking: 
“als geldschepping niet is verwoord, maximaal 2 scorepunten toekennen”.  
 
Toelichting 
Geldschepping is geen onderdeel van de voor het CE verplichte leerstof. Een volledig 
juist antwoord volgens het correctievoorschrift waarin uitsluitend de term 
geldschepping ontbreekt, wordt daarom met drie scorepunten gehonoreerd.  

 

Op pagina 8 van het correctievoorschrift, bij vraag 15 geldt de volgende aanvullende 
berekening: 
-  Indien een kandidaat geen punten heeft behaald volgens het correctievoorschrift, blijft 
   de score 0. 
-  Indien een kandidaat één punt heeft behaald volgens het correctievoorschrift, krijgt hij  
   de volledige score van twee punten. 
-  De kandidaat die de volledige score volgens het correctievoorschrift heeft behaald  
   (twee punten), houdt zijn score van twee punten. 
 
Toelichting 
Het antwoord voor de kleinere kans is in feite identiek aan dat voor de grotere kans 
(precies tegengesteld). Kandidaten verwachten niet  dat zij twee keer hetzelfde 
antwoord moeten geven, en komen daarom tot vergezochte en meestal onjuiste 
antwoorden. 
 



VW-1022-f-11-1-c-A* 

Op pagina 12 van het correctievoorschrift, bij vraag 27 moet aan alle kandidaten de 
volle  score van 4 punten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord 
gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.  
 
Toelichting 
Veel kandidaten kwamen door tijdsdruk niet goed toe aan de zeer bewerkelijke laatste 
vraag. 
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie (pilot) vwo. 
 
 
Het College voor Examens, 
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