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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling 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 antwoordmodel.
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 punten, 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 antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel;
3.4 indien 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 berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders
is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Een fout mag in de uitwerking van een opgave maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en tenzij in het antwoordmodel
anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 63 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Management & Organisatie (nieuwe stijl) HAVO is de volgende
vakspecifieke regel vastgesteld:

Voor rekenfouten worden geen punten 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 punt afgetrokken tot een maximum van twee punten
per opgave.
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���� 4 Antwoordmodel

���� Opgave 1

Maximumscore 1
1 �� 243 × 55 = ��13.365,–

Maximumscore 2
2 �� 243 – 56 + 83 = 270 autobanden

Maximumscore 1
3 �� De voorraad kan onverkoopbaar (of slechter verkoopbaar) worden door technische

ontwikkelingen/smaakveranderingen van de afnemers/veroudering.

���� Opgave 2 

Maximumscore 1
4 �� De door de importeur verstrekte lening is een onderhandse lening omdat deze rechtstreeks

afgesloten wordt tussen geldgever en geldnemer.

Maximumscore 2

5 �� 0,06 ×              = � 24.000,–

0,06 ×                            = � 22.800,–

Totaal � 46.800,–

Maximumscore 3

6 �� =           = 3,133 → 3,1

Maximumscore 2

7 �� = 2,454 → 2,5

Maximumscore 2

8 �� Procentuele verandering solvabiliteit: × 100% = –19,4% (daling)

Opmerking
Als de absolute verandering is berekend dan maximaal 1 punt toekennen

Maximumscore 3
9 �� nettowinst: 3.750.000 – 2.437.500 – 235.000 – 320.000 – 175.000 = 582.500

als percentage van de omzet: × 100% = 15,5%
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Maximumscore 2
10 �� uit informatiebron 3:

• In de brief wordt een snelle levering genoemd; dit kan alleen als men aan de rand van de
stad gehuisvest is en zodoende snel op autowegen kan komen
Voorbeelden van juiste antwoorden die niet uit informatiebron 3 komen:

• Milieuwetgeving kan er voor zorgen dat vestiging alleen mogelijk is buiten/aan de rand
van de stad

• Kostenoverwegingen, zoals de grondprijs, kunnen een rol gespeeld hebben.

Maximumscore 2
11 �� • Product: namelijk: verpakking, garantie en merk. Deze drie elementen behoren tot het

productbeleid.
• Plaats: de vestigingsplaats van de het onderdelenmagazijn wordt bekend gemaakt

(distributie).
• Personeel: de dealers kunnen gebruik maken van een helpdesk

Maximumscore 2

12 �� Benodigd aantal aandelen: = 3.200 stuks

Maximumscore 4
13 �� Voorwaarde benodigd vermogen: niet akkoord, de importeur financiert wel een deel van

de investering maar niet genoeg. De aandeelhouders kopen in totaal 4 × 350 + 16 × 100 =
3.000 aandelen; men komt dus ��25.000,– tekort.
Voorwaarde solvabiliteit: niet akkoord, de solvabiliteit daalt met meer dan 15%.
Voorwaarde winstpercentage: akkoord, de nettowinst is meer dan 10% van de omzet.
Voorwaarde promotieactiviteiten: akkoord / niet akkoord, de promotie-activiteiten
bestaan uit / blijven beperkt tot – het schrijven van een brief.

���� Opgave 3

Maximumscore 2
14 �� 25,– × 1,85 × 1,175 = ��54,34

Maximumscore 3

15 �� gerealiseerde brutowinst: – 385.000 = � 318.000,–

kosten inkoop � 22.000,–
algemeen � 82.000,–
verkoop � 38.000,–

� 142.000,–
nettowinst � 176.000,–

���� Opgave 4

Maximumscore 1
16 �� Er is sprake van indirecte distributie want Venduur levert niet rechtstreeks aan de

consument maar maakt gebruik van een tussenpersoon./Venduur levert de producten
uitsluitend aan de detaillisten.

Maximumscore 1
17 �� Er is sprake van een pullstrategie omdat bij de consumentenbeurzen en jaarmarkten de

consument door (de vertegenwoordigers van) Venduur aangespoord worden het product
te kopen.
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Maximumscore 2
18 �� Voordelen:

Voorbeelden van een juist antwoord:
• De verkoopkosten per bestelling zullen dalen.
• De detaillist kan direct op de hoogte gesteld worden van belangrijke informatie.
• Een bestelling is sneller binnen

Nadelen:
Voorbeelden van een juist antwoord:

• Er is geen persoonlijk contact meer waardoor de relatie verzakelijkt (minder binding).
• Niet alle detaillisten zullen internetgebruiker zijn.
• Venduur is minder goed op de hoogte van wat er onder de detaillisten leeft

���� Opgave 5

Maximumscore 2

19 �� × 21,25 × 400 = ��8.585,–

Maximumscore 1
20 �� 400 × 0,34 = ��136,–

Maximumscore 2

21 �� 17.397.012 ×        = 86.985.060 aandelen.

Maximumscore 2

22 �� × 100% = 23,47% → 23,5%

Maximumscore 1
23 �� Nee, het berekende percentage (23,5%) ligt niet tussen het in informatiebron 4 genoemde

gebied van 30% tot 40%.

Maximumscore 2

24 �� × 100% = 20,88% → 20,9%

gemiddeld eigen vermogen                                  = 603,5

Maximumscore 1
25 �� Financiële (vaste)activa

Maximumscore 1
26 �� Vedior is verkocht.

Maximumscore 1
27 �� Overig resultaat
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Maximumscore 3
28 �� Het nettoresultaat bestaat uit:

• 1 bedrijfsresultaat: is nagenoeg hetzelfde gebleven, geen gegevens tot wijziging;
• 2 financieel resultaat maakt een relatief klein deel uit van het totaal, weinig invloed op

totaal;
• 3 resultaat deelnemingen zal gezien de beperkte omvang (per 31 januari 1999 nog

87 miljoen) eerder bij de 20 miljoen zijn dan bij 111 miljoen;
• 4 het overig resultaat is moeilijk in te schatten.

Het totaal resultaat in het boekjaar 1999/2000 zal naar verwachting eerder bij het
resultaat van 1998/1999 liggen dan bij het resultaat van 1997/1998.

Opmerking
Voor een juiste beantwoording dienen de deelresultaten besproken te worden.
De puntentoekenning dient gebaseerd te zijn op de gegeven motivatie.

���� Opgave 6

Maximumscore 1

29 �� × 100 = ��30.000.000,–

Maximumscore 3

30 �� 30.000.000 × 1,2 × 0,18 = 6.480.000,–

procentuele groei: × 100% = 44%

Maximumscore 3
31 �� Brutowinst per stuk na prijsverlaging:

× 25 = 8,75

= 20.000 stuks

���� Opgave 7

Maximumscore 4
32 �� Voorbeelden van juiste antwoorden:

• Het personeel stimuleren om (meer) gebruik te maken van de mogelijkheden tot
vervroegd uittreden (vut- en of pensioenregelingen)

• Binnen de organisatie meer parttime banen creëren
• Het personeel stimuleren om minder uren te gaan werken
• Het personeel moet om- of bijgeschoold worden zodat ze breder inzetbaar zijn
• In drukke tijden gebruik maken van uitzendbureaus om tijdelijke arbeidskrachten aan te

trekken.
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