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aanvulling op het correctievoorschrift 2021-1 
 

bedrijfseconomie havo  
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen bedrijfseconomie havo: 
 
 
Op pagina 10, bij vraag 16 moet het tweede voorbeeld van een juist antwoord 
 
• Interestkosten van ondernemingen dalen waardoor het resultaat van  

ondernemingen positief wordt beïnvloed. Hierdoor kan het dividend  
toenemen / stijgt de beurskoers van aandelen       1 

• Hierdoor kan het dividend toenemen / stijgt de beurskoers van aandelen 
en worden aandelen aantrekkelijker en obligaties niet  1 
 

vervangen worden door: 
 
• Interestkosten van ondernemingen dalen waardoor het resultaat van  

ondernemingen positief wordt beïnvloed  1 
• Hierdoor kan het dividend toenemen / stijgt de beurskoers van aandelen 

en worden aandelen aantrekkelijker en obligaties niet  1 
 

Toelichting: 
Bij het tweede voorbeeld van een juist antwoord vervalt bij het eerste deelscorepunt de 
zin ‘Hierdoor kan het dividend toenemen / stijgt de beurskoers van aandelen’. 
Deze zin vervalt omdat dit antwoordonderdeel ook is vermeld bij het tweede 
deelscorepunt en alleen daar vermeld behoort te worden. 
 
 
Op pagina 12, bij vraag 22 moet 
 
• (55.000 x 1,022 + 5.000) x 1,024 = 67.351,09  

of 
55.000 x 1,026 + 5.000 x 1,024 = 67.351,09     2 

• 67.351,09 > 60.720. Daarmee vervalt het recht op huurtoeslag in 2020 1 
 
vervangen worden door: 
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• (55.000 x 1,022 + 5.000) x 1,024 = 67.351,09  
of 
55.000 x 1,026 + 5.000 x 1,024 = 67.351,09     2 

• 67.351,09 > 60.720.  1 
 
Toelichting: 
Bij het tweede deelscorepunt is niet vereist dat de zin ‘Daarmee vervalt het recht op 
huurtoeslag in 2020’ in het antwoord wordt gegeven. 
In de vraag wordt de formulering ‘Toon aan dat …’ gebruikt. Daarom is de berekening 
als antwoord voldoende om het scorepunt toe te kennen. 
 
 
Op pagina 12, bij vraag 25 moet 
 
• Vermogen op 1 januari 2021 na geldopname en boete: onder de 

vermogensgrens 67.351,09 x 1,02 – 10.000 – 0,01 x 10.000 x 3 
= 58.398,11   2 

• 58.398,11 < 60.720. In 2021 recht op huurtoeslag     1 
• Saldo spaardeposito op 1 januari 2022: (58.398,11 x 1,02 =) 59.566,07 < 

60.720. Ook in 2022 recht op huurtoeslag   1 
 
vervangen worden door: 
 
• Vermogen op 1 januari 2021 na geldopname en boete: onder de 

vermogensgrens 67.351,09 x 1,02 – 10.000 – 0,01 x 10.000 x 3 
= 58.398,11   2 

• 58.398,11 < 60.720.  1 
• Saldo spaardeposito op 1 januari 2022: (58.398,11 x 1,02 =) 59.566,07 < 

60.720.  1 
 
Toelichting: 
Bij het tweede deelscorepunt is de zin ‘In 2021 recht op huurtoeslag’ en bij het derde 
deelscorepunt de zin ‘Ook in 2022 recht op huurtoeslag’ niet vereist in het antwoord. 
In de vraag wordt de formulering ‘Toon aan dat …’ gebruikt. Daarom is de berekening 
als antwoord voldoende om de scorepunten toe te kennen. 
 
 
Op pagina 13, bij vraag 28 moet 
 
• bedrijfsresultaat: 7.500 – 450 – 460 – 240 – 200 – 50 (interest)  

= 6.100  1 
• bedrijfsresultaat – privé-onttrekkingen = 6.100 – 5.000    1 
• dus het eigen vermogen stijgt (met 1.100) / daalt niet     1 
 
vervangen worden door: 
 
• bedrijfsresultaat: 7.500 – 450 – 460 – 240 – 200 – 50 (interest)  

= 6.100  1 
• bedrijfsresultaat – privé-onttrekkingen = 6.100 – 5.000    1 
• dus het eigen vermogen stijgt (met 1.100) / daalt niet     1 
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Opmerking 
Wanneer in de eerste twee onderdelen van de uitwerking van deze vraag gewerkt wordt 
met gegevens uit het liquiditeitsoverzicht, dan kan het 3e scorepunt niet worden 
toegekend. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren bedrijfseconomie havo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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