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Correctievoorschrift HAVO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO.  
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 
totaalaantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. 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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
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 
twee scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
Daphne     
 

 2 maximumscore 2 
• De bank heeft een onderpand/zekerheid voor de lening  1 
• Daphne legt eigen geld in waardoor de lening lager is 1 
 

 3 maximumscore 1 
(20 x 10.754,51) – 160.000 = € 55.090,20   
 

 4 maximumscore 3 
jaar lening op 

1 januari 
interest- 
uitgaven 

aflossing belasting-
voordeel 
als gevolg 
van 
hypotheek-
renteaftrek 

netto- 
hypotheek- 
uitgaven 

2020 160.000,00 4.800,00 5.954,51   
2021 154.045,49 4.621,36 6.133,15 1.756,12 8.998,39 

 
 2020 2021 
lening op 1 januari 160.000 160.000 – 5.954,51 = 

154.045,49 
interestuitgaven 3% x 160.000 = 4.800 3% x 154.045,49 = 

4.621,36 
aflossing 10.754,51 – 4.800 = 

5.954,51 
10.754,51 – 4.621,36 
= 6.133,15 

belastingvoordeel als 
gevolg van 
hypotheekrenteaftrek 

 38% x 4.621,36 = 
1.756,12 

netto- 
hypotheekuitgaven 

 10.754,51 – 1.756,12 
= 8.998,39 

  
• € 4.621,36 + € 6.133,15 1 
• € 1.756,12 1 
• € 8.998,39 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Manuel heeft voor de ingekochte producten een lagere inkoopprijs 

doordat KoKo Nederland bij de leveranciers korting kan bedingen. 
− Manuel heeft meer zekerheid over de kwaliteit van de ingekochte 

producten, omdat KoKo Nederland niet wil dat er afbreuk wordt gedaan 
aan het kwaliteitsimago van de keten. 

− Manuel spaart tijd uit bij het inkopen, doordat KoKo Nederland de 
inkoop regelt. 

 
 6 maximumscore 2 

• De basisvergoeding van € 100.000 behoort tot constante kosten, 
omdat deze niet afhankelijk is van de omzet  1 

• De extra vergoeding behoort tot variabele kosten, omdat deze wel 
afhankelijk is van de omzet 1 

 
Opmerking 
Wanneer de kandidaat geen onderscheid maakt tussen de 
basisvergoeding en de extra vergoeding, worden geen scorepunten 
toegekend. 
 

 7 maximumscore 1 
5.550 x 3 x 50 =            832.500 
zzp’ers: 740 x 3 x 50 =  111.000 
reguliere bezoekers    € 721.500 
 
Opmerking 
Zie voor de uitwerkbijlage het correctievoorschrift bij vraag 12.
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
 
resultatenrekening KoKo Rotterdam 2018 (gedeeltelijk ingevuld; 
getallen x € 1) 
omzet   832.500 
inkoopwaarde van de omzet 333.100  
basisvergoeding van het 
franchisecontract  

 
100.000 

 

(eventueel) extra vergoeding van het 
franchisecontract 

 
          0 

 

overige bedrijfskosten 332.800  
totale kosten  765.900 
   
nettowinst    66.600 
 
nettowinst in procenten van de omzet: 8% 
 
berekeningen: 
 
nettowinst 832.500 – 765.900 = 66.600  
nettowinst in procenten 
van de omzet 

66.600
832.500

 x 100% = 8% 

 
• 66.600 1 
• 8% 1 
 

 9 maximumscore 2 
740

2
 
 
 

 x 1,6 = 592  

 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 10 maximumscore 2 
• 0,50 x 592 x 2,5 + 0,25 x 592 x 3,5 + 0,25 x 592 x 4,5 = 740 + 518 + 

666 = 1.924 uur per week 1 
• 1.924 x 2 (halve uren) x 1 x 50 = € 192.400 1 
 
Opmerking 
Zie voor de uitwerkbijlage het correctievoorschrift bij vraag 12.
 

 HA-0251-a-19-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Pagina: 8Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 2 
592 x 2,5 x 2,40 x 50 = € 177.600 
 
Opmerkingen 
− Zie voor de uitwerkbijlage het correctievoorschrift bij vraag 12.
− Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 12 maximumscore 1 
€ 1.091.500 
 

omzet (getallen x € 1) Koko Rotterdam 
omzet producten 2018 2019 
− reguliere bezoekers 721.500 721.500 
− zzp’ers 111.000 177.600 
totaal 832.500 899.100 
   
omzet bezoekerstarief 
zzp’ers 

 
 

 
192.400 

totaal          1.091.500 
 

 13 maximumscore 2 

• afschrijvingskosten: 0,75 x 120.000
5

 =                       18.000   1 

• kosten financiering: 0,5 x 120.000 x 0,02 =                 1.200   + 
totale extra kosten in 2019:                                    € 19.200   1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 4 
 
resultatenbegroting KoKo Rotterdam over 2019  
(getallen x € 1) 
omzet     1.091.500 
inkoopwaarde van de verkochte 
producten 

 
359.640 

 

basisvergoeding van het 
franchisecontract 

 
100.000 

 

(eventueel) extra vergoeding van 
het franchisecontract 

 
    9.150 

 

kosten inrichting en verbouwing 19.200  
overige bedrijfskosten 332.800  
totale kosten  820.790 
   
nettowinst  270.710 
 
Conclusie:  
nettowinst in procenten van de omzet: 24,8% 
dus het plan voldoet wel/niet 
want 24,8% > 20% 
 
berekeningen over 2019: 
 
inkoopwaarde van de 
verkochte producten 

899.100 x 0,4 = 359.640 

(eventueel) extra 
vergoeding van het 
franchisecontract 

 
 
0,10 x (1.091.500 – 1.000.000) = 9.150 

nettowinst in procenten van 
de omzet 

270.710
1.091.500

 x 100% = 24,8% 

 
• 359.640 1 
• 9.150 1 
• 270.710 1 
• 24,8% dus het plan voldoet wel want 24,8% > 20% 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Een vof heeft geen publicatieplicht van de jaarrekening. 
− Een vof heeft minder oprichtingseisen  

(geen minimumkapitaal van € 0,01; geen notariële akte). 
− Een vof kan bij een bepaalde hoogte van de winst een lagere 

belastingafdracht hebben (want tarieven inkomstenbelasting pakken bij 
lagere winst gunstiger uit dan de tarieven vennootschapsbelasting bij 
een hogere winst). 

 
per juist antwoord 1 
 

 16 maximumscore 2 
10.000 x (4,50 – 3,04) = € 14.600 voordelig/+/positief 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 17 maximumscore 3 
• resultaat op inkoopkosten: (10,000 x 0,34) – 3.480 =  – 80  1 
• resultaat op de inkoopprijs                                      –1.270 

het totale resultaat op inkopen:                                € 1.350  
                                                                         nadelig/-/negatief   2 

 
 18 maximumscore 2 

• deel verkoopresultaat: 2
5

 x 14.600 = 5.840  1 

• 5.840 – 1.350 = € 4.490   1 
 
 

Opgave 4 
 

 19 maximumscore 4 
• ((63.000 + 76.000 + 71.000) x 0,4) + (64.000 + 63.000 + 76.000) x 0,6) 

= 205.800  3 
• 205.800 x 1,21 = € 249.018  1 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 2 
• (63.000 + 76.000 + 71.000) = 210.000 1 

• 210.000 x 100
150

 = € 140.000 1 

 
 21 maximumscore 2 

• beginvoorraad                                                           130.000  
inkopen: 40.000 + 51.000 + 50.000 =  141.000  +  1   

• inkoopwaarde omzet 140.000   -     
balanspost Voorraden op 1 april 2019                    €  131.000                1 

 
 

Opgave 5 
 

 22 maximumscore 2 
+ + +
+ +

316 60 30 34
11 6 183

= 440
200

 = 2,2  

 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− De samenstelling van het debiteurensaldo is niet bekend (dubieuze 

debiteuren). 
− Het moment van de toekomstige ontvangsten/uitgaven is niet bekend. 
− De current ratio is een momentopname / window dressing is mogelijk. 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Wanneer de kandidaat heeft geantwoord dat voorraden niet of moeilijk 
verkoopbaar kunnen zijn, wordt voor dit antwoord geen scorepunt 
toegekend. Er zijn bij De Wit namelijk geen voorraden. 
 

 24 maximumscore 2 
300 102 50

108 320 620 11 6 183
+ +

+ + + + +
x 100% = 452

1.248
 x 100% = 36,2%  

 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 25 maximumscore 1 
Het wordt lastiger, omdat het voor de vreemd-vermogensverschaffers 
minder zeker is dat nieuw vreemd vermogen / leningen (bij een eventueel 
faillissement) nog terugbetaald kunnen worden. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 3 

• gemiddeld vreemd vermogen =  (102 350 600 20 4 142) 1.248
2

+ + + + + +  

= 1.218 +1.248
2

 = 1.233 1 

• interestkosten = 0,04 x 1.233 = 49,32  1 
 

• RTV = 50 + 49,32
0,5 x (1.616 + 1.700)

 x 100% = 99,32
1.658

 x 100% = 6% 1 

 
 27 maximumscore 3 

 
kengetal beter of slechter dan 

branchegemiddelde 
liquiditeit: current ratio beter 
solvabiliteit:  

eigen vermogen
vreemd vermogen

 x 100% 

 
beter 

rentabiliteit eigen vermogen slechter 
interest vreemd vermogen slechter 
rentabiliteit van het totale 
vermogen 

slechter 

 
Conclusie: 
 
Thierry zal De Wit Transport wel / niet overnemen, want 
minder dan vier kengetallen scoren beter dan de branchegemiddelden. 
 
• tabel  2 

 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

• conclusie  1 
 
 

 HA-0251-a-19-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Pagina: 13Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 

28 maximumscore 2 
De verhuurprijs voor het verenigingsjaar 2017-2018 is 90 + 2,50 = 92,50. 
De totale huuropbrengst is 120 × 92,50 = € 11.100. 

Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 

29 maximumscore 2 
2
6
× 130 × 0,5 × 120 = € 2.600 

Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 

30 maximumscore 1 
NOAD heeft nog een verplichting om de reclameborden beschikbaar te 
stellen aan de huurders. 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

               ei nde    HA-0251-a-19-1-c 13 
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HA-0251-a-19-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2019-1 
 

management & organisatie havo  
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen management & organisatie havo: 
 
 
Op pagina 11, bij vraag 22 ook goed rekenen: 
 
406
194

= 2,1% 

 
en 
 
Op pagina 11, bij vraag 24 ook goed rekenen: 
 

452
1.242

= 36,4% 

 
en 
 
Op pagina 12, bij vraag 26 ook goed rekenen: 
 

• gemiddeld vreemd vermogen = +1.214 1.242
2

 = 1.228   1 

• interestkosten = 49,12        1 

• RTV = 99,12
1.658

 x 100% = 6%       1 

 
Toelichting: 
In opgave 5 staat boven de opgave vermeld dat de BTW buiten beschouwing blijft. In de 
balans die is opgenomen in Informatiebron 6, wordt te vorderen en te betalen BTW 
genoemd. Antwoorden van leerlingen die in vraag 22, 24 en 26 de BTW structureel 
achterwege hebben gelaten mogen ook goed gerekend worden. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie 
havo. 
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Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Correctievoorschrift HAVO 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 

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

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 
correctievoorschrift. 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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 

3 Vakspecifieke regels 

 
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 
twee scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 

 
 

 
 

Opgave 1 

 
 1 maximumscore 1 

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 
 

 2 maximumscore 2 
• winst voor vennootschapsbelasting:           5.000.000  

vennootschapsbelasting: 
0,20 x 200.000 + 0,25 x (5.000.000 – 200.000)  =  1.240.000 1 

• reserve 
0,30 x (5.000.000 – 1.240.000) =                              1.128.000  
beschikbaar voor dividend:                                    € 2.632.000 1 
  

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 Er zijn te weinig liquide middelen aanwezig om al het beschikbaar 

gestelde dividend uit te betalen.  
 De nv wil liquide middelen aanwenden voor andere uitgaven dan 

dividend. 
 De nv wil het eigen vermogen / de solvabiliteit minder laten 

verslechteren. 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord dat het eigen vermogen stijgt / de solvabiliteit verbetert, 
worden geen scorepunten toegekend. 
 

 4 maximumscore 3 
• cashdividend inclusief dividendbelasting:  

2.632.000 x (1 – 0,35) =  1.710.800 1 
• dividendbelasting: 0,15 x 2.632.000 =     394.800  

uit te keren cashdividend:          1.316.000 1 

• cashdividend Tjeerd: 
1.316.000

100.000.000
100

 
 
 

 x 1.200 = € 1.579,20 1 

 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2 

 
 5 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 Er kunnen betere leveringsvoorwaarden voor de Vega-Slager zijn. 
 Er kunnen betere betalingsvoorwaarden voor de Vega-Slager zijn. 
 De kwaliteit van de geleverde producten (groenten, peulvruchten) kan 

beter zijn.  
 
per juist antwoord 1 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 Bij financiering door middel van aandelen is er sprake van 

winstverwatering. 
 Bij financiering door middel van aandelen neemt de mate van 

zeggenschap van de directie af. 
 Bij financiering door middel van aandelen zijn er emissiekosten. 
 
(Dit alles is niet het geval bij winstreservering.) 
 
per juist antwoord 1 
 

 7 maximumscore 3 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• 0,85 x 
90.000

0,50
 
 
 

 = 153.000 1 

• 
153.000

51
 x 100 = 300.000       1 

• 300.000 – 153.000 – 0,15 x (
90.000

0,50
) = 120.000   1 

of 
 

• 0,85 x 
90.000

0,50
 
 
 

 = 153.000 in handen management 1 

• 153.000 = 51% alle andere aandeelhouders mogen 
49

51
 x 153.000 = 

147.000 bezitten 1 
• maximale emissie 147.000 – 0,15 x 180.000 = 120.000 1 
 

 8 maximumscore 2 
800.000 – 208.000 – 120.000 x 3 x 0,50 = € 412.000   
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 1 
0,04 x 412.000 = € 16.480 
 

 10 maximumscore 2 
• Bij een slechte solvabiliteit is het vreemd vermogen (relatief) hoog./  

De interest- en aflossingsverplichtingen zijn daardoor relatief hoog en 
er kan moeilijker aan de betalingsverplichtingen voldaan worden 1 

• Het faillissementsrisico neemt dan toe. / Wanneer het in de toekomst 
nodig zou zijn om meer vreemd vermogen aan te trekken, wordt dat 
moeilijker 1 

 
 11 maximumscore  5 

(gedeeltelijke) creditzijde balans Vega-Slager  
(getallen x € 1) 

Eigen vermogen 31 december 
2018 

1 januari 
2019 

Geplaatst aandelenkapitaal  90.000 150.000 

Algemene reserve  74.000 282.000 

Agioreserve  30.000 150.000 

Winst na vennootschapsbelasting 2018  360.000 0 

   

Vreemd vermogen  1.417.000 

 
berekeningen van de veranderingen: 
 

Eigen vermogen    veranderingen 

Geplaatst aandelenkapitaal + 120.000 x 0,50 = + 60.000  

Algemene reserve + 208.000 

Agioreserve + 120.000 x 2 x 0,50 = + 120.000  

Winst na vennootschapsbelasting 
2018 

 
– 360.000 

 
Conclusie: de solvabiliteit op 1 januari 2019 na uitvoering van het plan is: 
 

  150.000 282.000 150.000 0

1.417.000
x 100% = 41,1%  

 
• 150.000 1 
• 282.000 1 
• 150.000 1 
• 0 1 
• 41,1% > 40% dus aandeelhouders geven goedkeuring 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3 

 
 12 maximumscore 2 

• c (ontvangen leverancierskrediet)  1 
• De betaling van de goederen vindt plaats na de levering  1 
 
Opmerking 
Het tweede scorepunt alleen toekennen als het eerste scorepunt is 
behaald. 
 

 13 maximumscore 2 
• De schuld is op 1 februari 2019: 1.800 x 1,013 = 1.854,54 1 
• De interest over februari 2019 is: 0,01 x 1.854,54 = € 18,55    1 
 

 14 maximumscore 2 
20 – 7,50 – 5,50 = € 7      
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 15 maximumscore 3 
• totale constante kosten: 180 + 18,55 = 198,55 1 

• 
198,55

7
 = 28,36           1 

• dus 29 kleden   1 
 
Opmerking 
Als het aantal kleden naar beneden is afgerond, het derde scorepunt niet 
toekennen. 
 

 16 maximumscore 2 
 (70 x 7) – 198,55 = € 291,45 voordelig/+/positief 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 4 

 
 17 maximumscore 4 

getallen in € 

inkoopprijs 4,00  

inkoopkosten 0,40  4 x 10% 

vaste verrekenprijs 4,40  

overheadkosten 1,10 0,25 x 4.40 

kostprijs 5,50  

nettowinst 8,25 5,50 x 
60

40
    

verkoopprijs exclusief btw 13,75  

btw 2,89 0,21 x 13,75  

verkoopprijs inclusief btw 16,64  

 
• 4,40 1 
• 8,25 1 
• 16,64 2 
 

 18 maximumscore 2 
5.100 x 8,25 =  € 42.075 voordelig/+/positief  
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
toegestaan: 4,40 x 5.100 =               22.440 
werkelijk: 4,00 x 5.100 + 2.200 =      22.600 
                                                       €    160 nadelig/-/negatief   
 

 20 maximumscore 2 
40.270 – 42.075 + 160 = € 1.645 nadelig/-/negatief 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 5 

 
 21 maximumscore 1 

vennootschap onder firma / vof 
 

 22 maximumscore 2 
• De onderneming kan makkelijker meer vermogen aantrekken 1 
• want er kunnen meer vermogensverschaffers zijn  1 
 
of 
 
• Bij groei van de onderneming en daardoor toename van de winst     1 
• kan het voordeliger zijn vennootschapsbelasting (bv) te betalen in 

plaats van inkomstenbelasting (eenmanszaak) 1  
 

 23 maximumscore 2 
2

3
 = 400 dus eigen vermogen = 600 

voorraad:
1

3
 x 

600

4
 = 50  

 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
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Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 4 

 getallen (in €)  

liquide middelen begin week 4  196,00 

betaling in week 4 als gevolg van 
inkopen 

 
 

 
340,00 

ontvangsten in week 4 als gevolg van 
verkopen in: 

  

 week 1 0  

 week 2 31,50  

 week 3 0  

 week 4  345,60  

  377,10 

liquide middelen eind week 4  233,10 

 

 berekening  

liquide middelen begin week 4  

betaling in week 4 als gevolg van 
inkopen 

 
100 x 3,40 

ontvangsten in week 4 als gevolg van 
verkopen in: 

 

 week 1  

 week 2 0,10 x 50 x 6,30 

 week 3  

 week 4 0,60 x 80 x 7,20 

liquide middelen eind week 4 196 – 340 + 31,50 + 345,60 

 
 25 maximumscore 2 

• Liquide middelen zijn 233,10 > 3 x 75 (= 225 )    1 
• Ja, aan de voorwaarde wordt voldaan, dus zij gaat huren        1 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 6 

 
 26 maximumscore 2 

24 x 52 – 1.080 = € 168        
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 27 maximumscore 2 
Evi kan minder lenen, want bij het uitlenen van geld kijken 
kredietverstrekkers, dus ook de bank die een hypothecaire lening verstrekt, 
of uit het maandelijkse inkomen na aftrek van vaste lasten de leenuitgaven 
(interest en aflossing) kunnen worden voldaan. Het maandtermijnbedrag 
van het telefoonkrediet is een vaste last en vermindert deze mogelijkheid.  
 

 28 maximumscore 3 
Evi kiest voor toestelabonnement b, omdat alleen deze optie onder de 
registratiegrens blijft. Het krediet is dan namelijk 24 x 10 = € 240 < € 250    
of:  
1.056 – 816 = 240 < 250. 
 
Bij de andere aankoopmogelijkheden is het krediet > 250: 
bij toestelabonnement a: 1.056 – 120 = 936 
bij online-warenhuis: € 1.080 
 
Opmerking 
Er moeten dus drie berekeningen gemaakt worden: € 240; € 936; € 1.080. 
Indien een berekening ontbreekt, wordt een scorepunt in mindering 
gebracht. 
 
 

5 Aanleveren scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni. 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 
correctievoorschrift. 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; 

Pagina: 30Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-0251-a-18-1-c 3 lees verder ►►► 
 

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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
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 
twee scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
• door middel van annuïteiten 1 
• want er wordt (periodiek) een vast bedrag aan aflossing en interest 

betaald 1 
 
Opmerking 
Het tweede deelscorepunt wordt alleen toegekend wanneer het eerste is 
behaald. 
 

 2 maximumscore 3 
7.500

3
 – 0,003 x 231.863 – 3.600

12
 – 504,41 = € 1.000 voordelig  

 
 3 maximumscore 4 

betreffende naam op de 
balans van de 
transitorische 
post 

debet/credit bedrag 
(inclusief 
berekening) op 
de balans per  
1 februari  2018 

huur Vooruitontvangen 
huur / bedragen 

credit 2
3

 x 7.500 =  

€ 5.000 
verzekering Vooruitbetaalde 

verzekering / 
bedragen 

debet 11
12

 x 3.600 = 

 € 3.300 
 
• Vooruitontvangen huur / bedragen + credit 1 
• € 5.000  1 
• Vooruitbetaalde verzekering / bedragen + debet   1 
• € 3.300   1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-0251-a-18-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
• Als de verkoop van avondmaaltijden tegenvalt / Green Dinner bv failliet 

gaat 1 
• gaat dit niet ten koste van de winstgevendheid / continuïteit van Green 

Lunch bv, omdat alleen Green Dinner bv verlies lijdt / failliet gaat en 
niet Green Lunch bv 1 

 
 5 maximumscore 2 

• De continuïteit van Green Dinner is afhankelijk van de mate waarin 
verplichtingen kunnen worden (terug)betaald 1 

• Omdat winst niet gebruikt kan worden voor de te betalen 
verplichtingen, kan beter naar de hoeveelheid liquide middelen worden 
gekeken 1 

 
 6 maximumscore 2 

• Op zaterdag in kwartaal 4 is het het drukst: 45 x 0,8 = 36 bestellingen 
die bezorgd moeten worden 1 

• Met één scooter kunnen per 3 uur 9 bestellingen bezorgd worden 

dus zijn er 36
9

 = 4 scooters nodig 1 

 
 7 maximumscore 1 

4 x (1.350 + 80 + 15) = € 5.780  
 

 8 maximumscore 2 
160 x 0,5 x 1 + 160 x 0,3 x 2 + 160 x 0,15 x 3 + 160 x 0,05 x 4 = 280 
 

 9 maximumscore 2 
• 280 x 11,50 = 3.220 1 

• 100
184

 x 3.220 = € 1.750 1 

 
 10 maximumscore 4 

• maaltijden: (280 x 52
4

 + 4.186) x 11,50 =  89.999,00 2 

• bezorging: (2.080 + 2.392) x 0,8 x 0,5 x 2 =           3.577,60 
  € 93.576,60 2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-0251-a-18-1-c 7 lees verder ►►► 
 

 11 maximumscore 4 
getallen x € 1 
 

eerste 
halfjaar 

2019 

tweede 
halfjaar 

2019 
verwachte ontvangsten    
ontvangsten uit verkoop en bezorging 
(vraag 10)   

 
93.576,60 

 
113.162,40 

   
verwachte uitgaven   
investeringen op 1 januari (vraag 7 en 9) 7.530,00  
uitgaven aan inkopen (exclusief de 
investering) 48.912,50 59.150,00 
uitgaven aan elektrische bezorgscooters 
(exclusief de investering)      11.250,00 11.250,00 
uitgaven keukenpersoneel 9.555,00 9.555,00 
vergoeding aan Green Lunch bv    6.000,00 6.000,00 
totale verwachte uitgaven  83.247,50 85.955,00 
   
ontvangsten minus uitgaven in halfjaar 10.329,10 27.207,40 
 
Berekeningen 
 
uitgaven aan elektrische 
bezorgscooters 

 
0,5 x 22.500 

uitgaven keukenpersoneel 3,5 x 15 x 182 
 
• 93.576,60 + 7.530 + 11.250 + 11.250 1 
• 9.555 + 9.555 1 
• 6.000 + 6.000 1 
• 10.329,10 + 27.207,40  1 
 

 12 maximumscore 2 
• Jan zal het plan uitvoeren 1 
• Zowel in het eerste halfjaar als het tweede halfjaar van 2019 zijn de 

ontvangsten groter dan de uitgaven 1 
 
Opmerking 
Het tweede deelscorepunt wordt alleen toegekend wanneer het eerste is 
behaald. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-0251-a-18-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 3 
optie uitleg 
C is te prefereren 
boven A. 

2,4% per jaar samengestelde interest is altijd meer 
dan 2,4% per jaar enkelvoudige interest, want bij 
samengestelde interest is er ‘interest over interest’.   

C is te prefereren 
boven B. 

A en B zijn gelijkwaardig want 2,4% enkelvoudig 
per jaar is gelijk aan 0,2% enkelvoudig per maand. 
Aangezien C > A geldt ook C > B. 

C is te prefereren 
boven D. 

D is 1,001812 = 1,0218 → 2,18% samengestelde 
interest per jaar. Dit is minder dan 2,4% 
samengestelde interest per jaar. 

 
per juiste uitleg  1 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
• 4.620,88 x 1.0243 =                                     4.961,63 

                                                                   1.000,00  – 
                                                                   3.961,63   1 

 
• 3.961,63 x 1,0243 = € 4.253,77 1 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
• 9.500 – 4.253,77 = 5.246,23  1 

• 6

5.246,23
1,024

 = € 4.550,38 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-0251-a-18-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 2  
• beginsaldo liquide middelen:   10.000  

contante verkopen: 18.000 – 14.400 = 3.600   + 1 
• contante inkopen (20.000 – 4.000) en 

overige betalingen: 1.600 + 2.500 =    20.100   – 
benodigd rekening-courantkrediet: €    6.500   1 

 
 17 maximumscore 2 

• c 1 
• Kees ontvangt van de leveranciers de mogelijkheid om later te betalen 

dan de goederen worden ontvangen 1 
 
Opmerking 
Het tweede deelscorepunt wordt alleen toegekend wanneer het eerste is 
behaald. 
 

 18 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• begin EV =  10.000 

toename eigen vermogen:  
(19.000 – 3 x 1.600) – 3 x 2.500 =     6.700   
eind EV =  € 16.700 2 

• Het rekening-courantkrediet wordt niet beëindigd want 16.700 > 10.000 1 
 

of 
 
• toename eigen vermogen:  

(19.000 – 3 x 1.600) – 3 x 2.500 =   €  6.700   2 
• Het rekening-courantkrediet wordt niet beëindigd want er is sprake van 

een toename van het eigen vermogen          1 
 
 

Opgave 5 
 

 19 maximumscore 2 

• 43.100
325.050

 x 100% = 13,3% 1 

• De stichting voldoet niet aan de norm want 13,3% > 10% 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-0251-a-18-1-c 10 lees verder ►►► 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− Een obligatie geeft een vaste interestvergoeding. Een aandeel geeft 

een wisselend dividend of geen dividend. 
− De schommelingen van aandelenkoersen kunnen groter zijn dan die 

van obligaties. 
− Bij een faillissement van een onderneming is de kans groter dat een 

obligatiehouder het belegde vermogen terugkrijgt dan dat een 
aandeelhouder het belegde vermogen terugkrijgt. 

 
 21 maximumscore 1 

financiële (vaste activa) 
 

 22 maximumscore 2 

• +4.860.000 5.560.000
2

 = 5.210.000   1 

• 300.960 + 20.040
5.210.000

 x 100% = 6,2% 1 

 
 23 maximumscore 1 

Bij een vereniging moet het voorstel van het bestuur worden goedgekeurd 
door de Algemene Ledenvergadering. (Bij een stichting mag het bestuur 
zelfstandig besluiten nemen.) 
 

 24 maximumscore 1 
aandelen AEX: 0,20 x 5.560.000 = € 1.112.000 
obligaties: 0,80 x 5.560.000 = € 4.448.000 
 

 25 maximumscore 1 
aandelen AEX: -/- 0,02 x 1.112.000 =  -/-22.240 
obligaties: 0,02 x 4.448.000 =  88.960 
het totale koersresultaat:                             € 66.720 voordelig 
 

 26 maximumscore 1 
aandelen AEX: 0,06 x 1.112.000 66.720 
obligaties: -/- 0,01 x 4.448.000 = -/- 44.480 
het totale koersresultaat:                             € 22.240 voordelig 
 

 27 maximumscore 1 
Ja, het bestuur gaat akkoord. De alternatieve beleggingsstrategie heeft bij 
beide scenario’s een hoger verwacht koersresultaat dan € 20.040. 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

HA-0251-a-18-1-c 11 lees verder ►►►

Opgave 6 

28 maximumscore 2 
• Bij een schuld staat het bedrag dat betaald moet worden / de

verplichting vast. (Dit is niet het geval bij een voorziening) 1 
• Bij een schuld staat het moment van betalen vast. (Dit is niet het geval

bij een voorziening) 1 

29 maximumscore 3 

• ( 9
12

x 360.000 + 3
12

 x 300.000) =  345.000 1 

• + + +120.000 40.000 100.000 30.000
2

 =  145.000  + 

gemiddeld vreemd vermogen:  490.000 1 

• IVV = 14.700
490.000

 x 100% = 3% 1 

30 maximumscore 2 
• b 1 
• Het aangetrokken vreemd vermogen levert meer op dan het kost 1 

Opmerking 
Het tweede deelscorepunt wordt alleen toegekend wanneer het eerste is 
behaald. 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 29 mei. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 29 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 5   financieel beleidsplan Gelderse Blinden Stichting (aangepast) 
informatiebron 6  jaarrekeningen GBS (aangepast) 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
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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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 
correctievoorschrift. 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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
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 
twee scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− toezicht houden op de Raad van Bestuur 
− advies geven aan de Raad van Bestuur 
 

 2 maximumscore 3 
• John de Mol heeft 5,04% van 440.000.000 = 22.176.000 aandelen  1 

• Het bod per aandeel bedraagt: 2.499.200.000
440.000.000

 = 5,68 1 

• Het bedrag dat John de Mol misloopt is 22.176.000 x (5,68 – 4,89)  
= € 17.519.040   1 

 
 3 maximumscore 2  

• Beleggers schatten de kans dat Bpost op een ander moment met een 
hoger bod komt laag in 1 

• (Uit teleurstelling) verkopen zij hun aandeel PostNL / is er minder 
vraag naar het aandeel PostNL. Hierdoor daalt de beurskoers 1 
of 

• PostNL gaat zelfstandig door. De beleggers verwachten hierdoor een 
lagere toekomstige winst van PostNL 1 

• en verkopen hun aandeel. / Er is minder vraag naar het aandeel 
PostNL. Hierdoor daalt de beurskoers 1 

 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Als het project mislukt, heeft dat geen negatieve imagoschade voor  

Johnson tot gevolg. 
− Er ontstaat een zuiver financieel beeld van de financiering en 

resultaten van Clean Shave. 
− Bij een eventueel faillissement van Clean Shave gaat dit niet ten koste  

van het vermogen van Johnson. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 3 
maanden index-

cijfer 
abonnementen   handhouders scheermesjes 

1 t/m 3 100 8.000 8.000 96.000 
4 t/m 6 125 10.000 2.000 120.000 
7 t/m 9 125 10.000 - 120.000 
10 t/m 12 150 12.000 2.000 144.000 
totaal   12.000 480.000 

 
Opmerking 
Per juiste kolom (abonnementen, handhouders, scheermesjes) inclusief  
berekening een scorepunt toekennen.  
 
Berekeningen abonnementen en scheermesjes 
 
maanden 1 t/m 3 8.000 (abonnementen) x 3 (maanden) x 4 (mesjes) 

= 96.000 
maanden 4 t/m 6 125

100
 x 8.000 = 10.000 abonnementen 

10.000 x 3 x 4 = 120.000 scheermesjes 
maanden 7 t/m 9 zie maanden 4 t/m 6 

 
 

maanden 10 t/m 12  150
100

 x 8.000 = 12.000 abonnementen 

12.000 x 3 x 4 = 144.000 scheermesjes 
 
toelichting: 
maanden 4 tot en met 6: 10.000 – 8.000 = 2.000 nieuwe handhouders 
maanden 10 tot en met 12: 12.000 – 10.000 = 2.000 nieuwe handhouders  
 

 6 maximumscore 2 
• handhouders: 12.000 x 2,50 =  30.000  1 
• scheermesjes: 96.000 x 0,08 =          7.680  

        € 37.680 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 3 
Openingsbalans Clean Shave bv 1 januari 2019 (getallen x € 1) 

debet   credit 
Gebouw 330.000 Eigen Vermogen 131.000 
Verpakkingsmachine 140.000 Hypothecaire lening 280.000 
Voorraden 37.680 Crediteuren 37.680 
 
Liquide middelen 

 
  5.000 

Vooruitontvangen 
abonnementen 

 
  64.000 

 512.680  512.680 
 

• Voorraden + Crediteuren 37.680    1 
• Vooruitontvangen abonnementen 8.000 x 8 = € 64.000  1 
• totaal 512.680 1 

 
 8 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Het is een vergoeding voor het relatief grote risico van deze 

investering. 
− Er is een hoge alternatieve investeringsopbrengst. 
 

 9 maximumscore 2 
(8.000 + 10.000 + 10.000 + 12.000) x 3 x 8 = € 960.000 
 

 10 maximumscore 2 
• handhouders (vraag 6)     30.000 

scheermesjes maanden 1 t/m 3 (vraag 6)    7.680  
scheermesjes maanden 4 t/m 12:  
(120.000 + 120.000 + 144.000) x 0,08 =  30.720 1 

• totale inkoopwaarde  € 68.400 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 5 
Resultatenbegroting Clean Shave bv 2019 (getallen x € 1) 

Opbrengsten    
Abonnementen (vraag 9)   960.000 
Kosten    
Inkoopwaarde van de omzet  
(vraag 10) 

 68.400  

Interestkosten hypothecaire lening   13.815  
Transportkosten  600  
Afschrijvingskosten gebouw  8.820  
Afschrijvingskosten 
verpakkingsmachine 

  
27.000 

 

Verzendkosten enveloppen  237.600  
Loonkosten  189.216  
Reclamekosten  386.500  
   931.951 
Nettowinst / nettoverlies   28.049 

 
Berekeningen 
 
Transportkosten  
Rotterdam - Utrecht  

 
4 zendingen per jaar x 150 = 600 

Afschrijvingskosten 
verpakkingsmachine 
 

verpakkingsmachine 140.000 5.000
5
−  = 

27.000 
Loonkosten 
 

(3 x 32.000 + 1 x 50.000) x 1,08 x 1,20 = 
189.216 

Reclamekosten 326.500 + 5 x 12.000 = 386.500 
 
• 600 1 
• 27.000 1 
• 189.216 1 
• 386.500 1 
• 28.049 nettowinst 1 
 

 12 maximumscore 2 

• 28.049
131.000 (zie vraag 7)

 x 100% = 21,4%  1 

• Johnson zal starten omdat de verwachte nettowinst groter is dan de 
vereiste 20% van het geïnvesteerde EV op 1 januari 2019  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 2 
• Jasmijn,  1 
• omdat zij het recht van hypotheek (het recht om bij wanbetaling het 

onderpand te verkopen) geeft aan de bank 1 
 
Opmerking 
Het tweede behaalde scorepunt wordt alleen toegekend, indien het eerste 
scorepunt is behaald. 
 

 14 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
• De bank loopt een lager risico,  1 
• omdat hoe korter de rentevaste periode is, hoe kleiner de kans is dat 

de marktrente in de tussentijd stijgt (en de bank dus inkomsten 
misloopt) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 3 
 hypothecaire lening 

met aflossingen op 
basis van annuïteiten 

hypothecaire lening 
met lineaire 
aflossingen 

interestuitgaven 
jaar 1  

  
7.500,00 

  
7.500,00 

aflossing jaar 1 6.834,00  10.000,00  
interestuitgaven 
jaar 2 

  
7.329,15 

  
7.250,00 

interestuitgaven 
jaar 1 + jaar 2  

  
€ 14.829,15 

  
€ 14.750,00 

  
Berekeningen 
 
 hypothecaire 

lening met 
aflossingen op 
basis van 
annuïteiten 

hypothecaire 
lening met lineaire 
aflossingen 

interestuitgaven jaar 1  0,025 x 300.000 0,025 x 300.000 
aflossing jaar 1 14.334 – 7.500 300.000

30
  

interestuitgaven jaar 2 (300.000 – 6.834)  
x 0,025 

(300.000 – 10.000) 
x 0,025 

 
• 6.834 1 
• 14.829,15 1 
• 14.750 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 2 
 toelichting per sierkaars 
inkoopprijs  € 14,00 
inkoopkosten 0,25 x 14 €  3,50 
  € 17,50 
overheadkosten 0,60 x 17,50 € 10,50 
kostprijs  € 28,00 
nettowinstmarge 20

80
 x 28  

€  7,00 

verkoopprijs   € 35,00 
 
• € 28,00 1 
• € 35,00 1 
 

 17 maximumscore 2 
• resultaat op inkoopprijs:  

1.150 x 14  – 17.537,50 =   1.437,50  nadelig  1 
• resultaat op inkoopkosten:  

1.150 x 3,50 – 3.737,50 =   287,50 voordelig 
resultaat op inkopen  € 1.150,00  nadelig       1 

 
 18 maximumscore 2 

• toegestane overheadkosten: 1.150 x 10,50 =  12.075,00  1 
• werkelijke overheadkosten:  9.637,50  

   € 2.437,50  voordelig 1 
 
 

Opgave 5 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Fastned heeft een negatief eigen vermogen, dus is het vreemd 

vermogen groter dan het totaal vermogen. 
− Fastned heeft naar verhouding veel vreemd vermogen vergeleken met 

eigen vermogen. 
 

 20 maximumscore 1 
De omzetgroei kwartaal 4 in 2017 ten opzichte van kwartaal 3 in 2017 is:  
192.800 120.500

120.500
−  x 100% = 60%    
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 2 
De verwachte omzet over 2018 wordt:  
kwartaal 1: 192.800 x 1,6 =  308 480 
kwartaal 2: 192.800 x 1,62  =  493.568 
kwartaal 3: 192.800 x 1,63 =  789.709 
kwartaal 4: 192.800 x 1,64 =  1.263.534 
       € 2.855.291    
 

 22 maximumscore 1 
189.000
450.000

 x 100% = 42% 

 
 23 maximumscore 1 

De belastingvoordelen kunnen tijdelijk zijn. 
 

 24 maximumscore 2 
• bij break-even: 0,42 x 2.855.291 –  totale constante kosten = 0  

totale constante kosten = 1.199.222,22   1 
• De totale constante kosten mogen toenemen met 1.199.222,22 – 

(450.000 + 700.000) = € 49.222,22  1 
 

 25 maximumscore 2  
• In 2018 worden 30 laadstations bijgebouwd. Dit zal leiden tot een 

stijging van de constante kosten van 200.000
25

 x 30 = € 240.000 1  

• € 240.000 is meer dan € 49.222,22 1 
 
 

Opgave 6 
 

 26 maximumscore 2 
OHVD is aan haar leden (die vooruitbetaald hebben) verschuldigd een 
dienst te leveren (het lidmaatschap). 
 

 27 maximumscore 2 
30.000 – 32.500 + 13.500 = € 11.000 
 
Opmerking 
Wanneer plus- en minteken zijn omgewisseld, worden geen scorepunten 
toegekend. 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

28 maximumscore 2 
3.625 + 1.000 – 1.400 = € 3.225 

Opmerking 
Wanneer plus- en minteken zijn omgewisseld, worden geen scorepunten 
toegekend. 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 

einde    HA-0251-a-18-2-c 13 
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Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 59 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 twee scorepunten per opgave. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
200.000 x 0,20 + (10.200.000 – 200.000) x 0,25 = € 2.540.000  
 

 2 maximumscore 1 
(10.200.000 – 2.540.000) x 0,78 = € 5.974.800  
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 57Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0251-a-17-1-c 5 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Adema wil het eigen vermogen minder laten dalen / de solvabiliteit 

minder laten verslechteren. 
− Adema heeft te weinig liquide middelen.  
− Adema wil de beschikbare liquide middelen aanwenden voor andere 

zaken dan voor dividenduitkering. 
 
per juist antwoord  1 
 

 4 maximumscore 4 
• stockdividend = 0,05 x 60.000.000 = 3.000.000 1 

• aantal geplaatste aandelen = 60.000.000
5

 = 12.000.000 1 

• beschikbaar cashdividend per aandeel:  
5.974.800 3.000.000

12.000.000
−  = € 0,2479 wordt € 0,24 2 

 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 
• maximaal aantal dagen per kwartaal: 10 weken per kwartaal x 5 dagen 

per week = 50 dagen 1 
• 50 x 0,2 + 50 x 0,6 + 50 x 0,82 + 50 x 0,3 = 10 + 30 + 41 + 15 = 96 

nachten 1 
 

 6 maximumscore 2 
• 10 x 85 + 30 x 115 + 41 x 130 + 15 x 90 = 10.980 1 
• 10.980 x (1 – 0,03 – 0,05) = € 10.101,60 1 
 

 7 maximumscore 2 
• 21.000 x 0,02 = 420 

21.000 – (2.338 – 420) = 19.082 1 
• 19.082 x 0,02 = 381,64 

420 + 381,64 = € 801,64 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 3 
• 5 x 1 x 96 x 0,25 + 5 x 2 x 96 x 0,75 = 840 1 
• 840 + 2,5 x 96 + 801,64 = € 1.881,64 2 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 9 maximumscore 1 
Karin is een particulier (en heeft geen bv). 
 

 10 maximumscore 2 
• 10.101,60 – 1.881,64 = 8.219,96 

0,7 x 8.219,96 x 0,42 = 2.416,67 1 
• 8.219,96 – 2.416,67 = € 5.803,29 1 
 

 11 maximumscore 2 
Per boeking wordt 0,5 x 1 + 0,5 x 2 = gemiddeld 1,5 keer schoongemaakt. 

In totaal wordt 96
1,5

 = 64 keer schoongemaakt.

 
 12 maximumscore 2 

96 x 1 + 64 x 3 + 4 x 10 x 4 = 448 uur 
 

 13 maximumscore 2 

• 5.803,29
448

 = € 12,95 per gewerkt uur 1 

• € 12,95 is meer dan € 12, dus Karin zal besluiten haar etage te gaan 
verhuren 1 

 
 

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 2 
84 x (120 + 15) + 11 x (160 + 15) = € 13.265 
 

 15 maximumscore 2 
13.265 + 1.520 – 350 = € 14.435 
 
Opmerking 
Wanneer plus- en minteken zijn omgewisseld, worden geen scorepunten 
toegekend. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 3 

• Stijging huurlasten in 2016 is 7.560 7.200
7.200
−  x 100% = 5%   1 

• De huuruitgaven in 2017 bedragen 7.560 x 1,05 + 630 = € 8.568    2 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 17 maximumscore 2 
• 1.510 + 14.435 (vraag 15) – 8.568 (vraag 16) – 5.500 = € 1.877  1 
• Dat is voldoende € 1.877 > € 1.500  1 
 
 

Opgave 4 
 

 18 maximumscore 2 
3.300 x 10,30 – 2.800 x 8,15 – 500 x 7,50 = € 7.420 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 19 maximumscore 1 
1.000 + 1.500 – 600 + 2.800 – 3.300 + 4.000 = 5.400 m2 
 

 20 maximumscore 2 
• waarde voorraad hout op basis van vvp: 5.400 x 7,70 = 41.580 

waarde voorraad hout op basis van lifo: 1.000 x 7,20 + 400 (= 1.500 - 
600 - 500) x 7,50 + 4.000 x 6,95 = 38.000 1 

• De balanspost Voorraad hout neemt toe met 41.580 – 38.000 =  
€ 3.580  1 

 
 21 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Alle inkopen en verkopen worden op dezelfde dag ontvangen en 

afgeleverd. 
− Per 31 maart 2017 zijn er geen voorinkopen en voorverkopen meer. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 5 
 

 22 maximumscore 2 
• Er is ten opzichte van het eigen vermogen 1 
• veel vreemd vermogen aanwezig 1  
 
Opmerking 
Een andere verhouding tussen eigen vermogen, vreemd vermogen en 
totaal vermogen kan ook correct zijn. 
 

 23 maximumscore 1 
V&D is een rechtspersoon.   
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De panden komen niet leeg te staan waardoor de eigenaren geen 

huurinkomsten hebben. 
− De leveranciers raken geen afnemer van producten kwijt.  
− De banken krijgen een deel van het uitgeleende geld terug. 
− Werknemers verliezen hun baan niet. 
 

 25 maximumscore 2 
25.000.000 + 0,06 x (15.000.000 + 25.000.000) = € 27.400.000 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 26 maximumscore 3 
• Crediteuren balans 31 december 2014 =  120.274.000 1 
• Betaling inkopen eerste kwartaal 2015 =  

0,10 x 69.000.000 + 2
3

 x 0,90 x 69.000.000 =  48.300.000         

 € 168.574.000 2 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

27 maximumscore 3 
Liquiditeitsbegroting V&D eerste kwartaal 2015 

(getallen x € 1.000) 
Ontvangsten: 
Uit verkoop van goederen 185.856 
Investering Sun Capital  0 
Totaal ontvangsten 185.856 

Uitgaven: 

Uitgaven aan lonen 33.000 
Uitgaven aan huren 18.750 
Uitgaven aan 6% banklening (vraag 25) 27.400 
Uitgaven aan inkopen (vraag 26) 168.574 
Overige uitgaven 11.521 
Totaal uitgaven 259.245 

Saldo -/- 73.389 

Berekeningen (getallen x  € 1.000) 

Huur 3 x 6.250 = 18.750 
Saldo 185.856 – 259.245 = -/-73.389 

Conclusie: 
saldo liquide middelen en rekening courant op 1 januari 2015 = 8.026.000 
– 19.877.000 (rekening-courant) = -/-11.851.000
kredietbehoefte = (11.851.000 + 73.389.000) > kredietruimte (25.000.000). 
Er ontstaan betalingsproblemen. 

• Conclusie 1 
• 18.750  1 
• -/- 73.389 1 

Opgave 6 

28 maximumscore 1 
69,77
0,85

 x 100 = € 8.208,24 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 2 

71

8.208,24
1,0085

 = € 4.500,50 

 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste berekening zijn: 
− 4.500,50 x 1,008574 = € 8.419,33 
− (8.208,24 + 69,77) x 1,00852 = € 8.419,33  
− 8.208,24 x 1,00853 = € 8.419,33  
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei  
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 5    V&D (aangepast) 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 59 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 twee scorepunten per opgave. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 

Afzet koffie is 2.040
2,50

 = 816 stuks  

Afzet gebak is 360
3,75

 = 96 stuks 

 
 2 maximumscore 2 

omzet      2.400,00 
inkoopwaarde van de omzet  835,20 (= 816 x 0,90 + 96 x 1,05) 
brutowinst      € 1.564,80 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
omzet   2.400 
kosten  2.240  (= 835,20 + 300 + 500 + 0,252 x 2.400) 
resultaat € 160 voordelig 
 

 4 maximumscore 2 
De break-evenomzet neemt toe, omdat de totale constante kosten 
toenemen (terwijl de dekkingsbijdrage per product gelijk blijft) en er dus 
meer omzet behaald moet worden om deze te dekken. 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 
Bij een stichting zijn er geen leden die het bestuur kunnen controleren / 
toezicht kunnen houden op het bestuur.  
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− Doordat de overheid garant staat, lopen geldverstrekkers minder risico 

en zal het gevraagde interestpercentage lager zijn.  
− De woningcorporaties kunnen gemakkelijker en/of meer lenen en zij 

hoeven dus minder kosten te maken om een geldschieter te vinden. 
 

 7 maximumscore 2 
0,449% van (678.736.800 – 10 x 134.670) = € 3.041.482 (afgerond) 
 
toelichting:  
678.736.800

5.040
 = 134.670 

 
 8 maximumscore 2 

26 x 0,90 x 134.670 + 14 x 134.670 = € 5.036.658 
 

 9 maximumscore 3 

• 0,075 x 1.685.000 x 8
12

 = 84.250 1 

• 0,07 x (5.036.658 – 1.685.000) x 6
12

 = 117.308  

      €  201.558 2 
 

 10 maximumscore 1 
4.749.000

5.040
= € 942 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 2 
besparing planmatige onderhoudsuitgaven 2016 ten opzichte van 

2015 
 berekening uitkomst 
door verkoop van 40 
huurwoningen 

 
40 x 942 =  

 
37.680 

door voor de 
huurwoningen die in 
bezit blijven uit te gaan 
van de landelijke norm  

 
 
 
5.000 x (942 - 845) =  

 
 
 

485.000 
totale besparing  € 522.680 
 
• 37.680 1 
• 485.000 + 522.680 1 
 

 12 maximumscore 1 

60 – 5.000
100

 x 1,05 = 7,5  

 
 13 maximumscore 2 

• 7,5
5

 = 1,5 per leeftijdsgroep verlaging loonuitgaven  

1,5 x 32.000 + 1,5 x 44.000 + 1,5 x 53.000 + 1,5 x 56.000 + 1,5 x 
60.000 = 367.500  1 

• verlaging personeelsuitgaven 367.500 - 100.000 = € 267.500       1   
 

 14 maximumscore 3 
• 201.558 (b) + 522.680 (c) + 267.500 (d) + 1.410.000 (e) =  

€ 2.401.738  1 

• Daarmee wordt 2.401.738
3.041.482

 x 100% = 79% terugverdiend  1 

• 79% > 75%: doelstelling van het plan wordt bereikt  1 
 
 

Opgave 3 
 

 15 maximumscore 1 
0,60
0,80

 x 100% = 75% 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 

• 249.000
0,01

 = 24.900.000  1 

• 26.892.000
24.900.000

 = € 1,08 1 

 
 17 maximumscore 2 

• De winst na belasting per aandeel: 0,75
1,08

 x 100% = 69,4%   1 

• Er wordt niet voldaan aan de wens van Ton Jansen,  
want 69,4%  < 75% 1 

 
 18 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− een lagere cashdividenduitkering 
− stockdividend in plaats van cashdividend 
 
 

Opgave 4 
 

 19 maximumscore 2 
7.750 + 425 + 1.400 = € 9.575 
 

 20 maximumscore 2 

0,04 x 4.500 x 6
12

 + 0,04 x 4200 x 6
12

 = € 174 

of 

interestlasten: 4
12

 x 0,04 x 4.500 + 6
12

 x 0,04 x 4.200 + 2
12

 x 0,04 x 3.900 

= 170 
interestuitgaven: 170 + 30 - 26 =  € 174 
 
Opmerkingen 
Als 0,04 x 4.500 = € 180 geantwoord wordt, worden geen scorepunten aan 
het antwoord toegekend. 
Wanneer het plus- en minteken zijn omgewisseld, worden geen 
scorepunten toegekend. 
 

 21 maximumscore 2 
895 + 2.500 – 3.000 = € 395 
 
Opmerking 
Wanneer het plus- en minteken zijn omgewisseld, worden geen 
scorepunten toegekend.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 3 
• 1.525 + 175 = 1.700 saldo liquide middelen per 1 januari 2016 

1.500 + 9.575 (vraag 19) + 1.350 + 3.900 – 1.000 – 2.400 – 2.500 – 
600 – 174 (vraag 20) – 7.145 =  2.506 saldo ontvangsten en uitgaven 2 

• Banksaldo per 31 december 2016 = 1.700 + 2.506 – 195 = € 4.011 1 
 
 

Opgave 5 
 

 23 maximumscore 1 
door ingehouden winsten  

 
 24 maximumscore 2 

2.000.000
10

 x 49
51

 = 192.156 aandelen  

 
Opmerking 
Er moet naar beneden worden afgerond, anders 1 scorepunt in mindering 
brengen. 
 

 25 maximumscore 1 
5.400.000

30
 = 180.000 aandelen  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 7 
 
toetredingseis (zie 
informatiebron 6) 

wel/niet  motivatie 

1 wel  Het bedrijf bestaat al langer dan vijf 
jaar, want het heeft winstcijfers van 
zes jaar. 

2 wel  Het eigen vermogen is (2.000 + 
800 + 2.100 + 500) x 1.000 =  
€ 5.400.000 en dat is groter dan de 
vereiste € 5.000.000. 

3 wel  Deria heeft in 2013, 2015 en 2016 
winst gemaakt (drie jaar van de 
laatste vijf jaar). 

4 wel  Het bedrijf heeft al goedgekeurde 
winstcijfers van zes jaar. 

5 wel  € 5.400.000 en dat is meer dan de 
vereiste € 4.500.000. 

   
51%-wens huidige 
aandeelhouders 

wel 180.000 < 192.156 

   
conclusie Deria voldoet aan de eisen 
 
• toetredingseis 1 1 
• toetredingseis 2 1 
• toetredingseis 3 1 
• toetredingseis 4 1 
• toetredingseis 5 1 
• meerderheidsbelang 1 
• conclusie 1 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− Een goedgekeurde beursgang leidt tot meer vertrouwen bij 

vermogensverschaffers. 
− Het eigen vermogen neemt toe en hierdoor verbetert de solvabiliteit en 

lopen de vermogensverschaffers minder risico. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 2 
1.440.000 x 0,75

3
 x 1,21 = € 435.600  

 
 29 maximumscore 1 

1
4

 x 8.400.000 x 1,21 =  € 2.541.000 

 
Opmerking  
Als bij de vragen 28 en 29 vergeten is de btw erbij op te tellen dit éénmaal 
fout rekenen.  
 

 30 maximumscore 2 
• Vanaf 1 januari 2016 neemt de vordering op de huurder iedere maand 

toe  1 
• totdat deze betaalt (op 1 januari 2017), dus de huur wordt achteraf 

ontvangen 1 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 6   AEX (aangepast) 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 58 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 twee scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
• koop op afbetaling 1 
• huurkoop 1 
 

 2 maximumscore 2 
• door middel van annuïteiten 1 
• want er wordt periodiek een vast bedrag aan aflossing en interest 

betaald 1 
 

 3 maximumscore 1 

interest eerste maand = 15%
12

 = 1,25% 

interestbedrag eerste maand = 0,0125 x 1.000 = € 12,50 
 

 4 maximumscore 2 
• aflossing eerste maand = 30 - 12,50 = 17,50              1 
• schuld begin tweede maand = 1.000 - 17.50 = 982,50 

aflossing tweede maand = 30 - 0,0125 x 982,50 = € 17,72  1 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De eigenaar is niet privé aansprakelijk voor schulden van de onderneming. 
 

 6 maximumscore 1 
Hoe hoger het solvabiliteitspercentage des te minder risico loopt ABN 
AMRO dat de geldnemer niet kan voldoen aan de betalingsverplichtingen. 
 

 7 maximumscore 2 
• Solvabiliteit op 30 juni 2016  

= 
( )

42.000
157.000 157.000 157.000 38.000+ − +

 x 100% = 21,5% 1 

• 21,5% > 20%  1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 

• De aflossing per jaar is  157.000
5

 =  31.400 1 

• Schuldrest is 157.000 – 3 x 31.400 = € 62.800 1 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• De interest bij een solvabiliteit van 21,5% en een looptijd van vijf jaar is 

9,0% per jaar 1 
• Interestbedrag jaar 1 tot en met 3 33.912 

Interestbedrag jaar 4 = 0,09 x 62.800 =  5.652 
Interestbedrag jaar 5 = 0,09 x 31.400 =  2.826  + 
Totale kosten over de gehele looptijd € 42.390  1 

 
 10 maximumscore 3 

349 + 157.000 x (0,0125 + 5 x 0,0095) = € 9.769 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 11 maximumscore 2   
• Interestkosten = (3.124 x 60 – 157.000) =  30.440 1 
• Totaal van de tarieven =     9.769       + 

   € 40.209  1 
 

 12 maximumscore 1 
De totale kosten van de lening over de gehele looptijd zijn bij 
Geldvoorelkaar.nl (€ 40.209) lager dan bij de ABN AMRO (€ 42.390).  
Yildiz kiest voor lenen via Geldvoorelkaar.nl. 
 
 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 2 
3.000 – (3.200 – 600) = € 400 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 14 maximumscore 2 
2.700 – 108 + 270 = € 2.862 
 
Opmerking 
Als het minteken en het plusteken zijn omgewisseld geen scorepunten 
toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 2 
2.355 + 570 – 2.325 = € 600 
 
Opmerking  
Als het minteken en het plusteken zijn omgewisseld geen scorepunten 
toekennen. 
 

 16 maximumscore 1 
1.665 + 21 = € 1.686 
 

 17 maximumscore 2 
(290 + 31) – 499 + 179 = € 1 
 
Opmerking  
Als het minteken en een plusteken zijn omgewisseld geen scorepunten 
toekennen. 
 
 

Opgave 4 
 

 18 maximumscore 2 
Bij het dividendbeleid vóór 2014 zal door de winstverdeling het winstsaldo 
verdwijnen en daardoor verslechtert het eigen vermogen. Bij het 
dividendbeleid met ingang van 2014 daalt het eigen vermogen minder 
sterk, omdat door het uitkeren van het stockdividend het geplaatste 
aandelenkapitaal toeneemt.  
 

 19 maximumscore 1 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 

 20 maximumscore 3 
• Vennootschapsbelasting: 200.000 x 0,2 + ((3.000.000 – 200.000) x 

0,25) = 740.000 1 
• Dividend: 25.000.000 x 0,05 = 1.250.000 1 
• Toevoeging aan reserves: 3.000.000 – 740.000 – 1.250.000 =  

€ 1.010.000 1 
 

 21 maximumscore 2 

• Geplaatst aandelenkapitaal: 25.000.000 + 1.250.000
2

 = 25.625.000 1 

• Aantal aandelen: 25.625.000
0,25

 = 102.500.000 stuks 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
• Geplaatst aandelenkapitaal                                           25.625.000  

Reserves: 10.000.000 + 1.010.000 =                             11.010.000  
Intrinsieke waarde:                                                        36.635.000 1 

• Intrinsieke waarde per aandeel: 36.635.000
102.500.000

  = € 0,36 1 

 
 

Opgave 5 
 

 23 maximumscore 3 

• 4.543 + 2.488
7,9

 = 890 1 

• 45 x 2 + 47,50 + 65 = 202,50 
Totaal:  € 1.092,50 2 

 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 24 maximumscore 1 
De inkoopkosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid ingekochte 
Speedstyles.   
 

 25 maximumscore 1 
1.092,50

95
 x 100 = € 1.150  

 
 26 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste berekening zijn: 
− 1000 x (1.300 – 1.150) – 180.000 = – € 30.000 

− break-evenafzet 180.000
1.300 1.150−

 = 1.200 

1.000 < 1.200 dus negatieve bijdrage 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste berekening zijn: 

− 30.000
150

 = 200 Speedstyles 

− 1.200 - 1.000 = 200 Speedstyles 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

• inkoopwaarde eerste 100.000 producten : 1.000.000
100.000

 = 10  1 

• daarboven: 1.350.000 1.000.000
150.000 100.000

−
−

 = 7  

korting: 10 7
10
−  x 100% = 30%              1 

 
 29 maximumscore 2 

• 1. Gronder verstrekt leverancierskrediet 1 
• Gronder biedt de mogelijkheid om later te betalen dan de goederen 

worden afgeleverd 1 
 

 30 maximumscore 2 
50.000 x 20 x 0,98 = € 980.000 
 

 31 maximumscore 3 
• omzet : 980.000 + (34.000 + 66.000) x 20 =  2.980.000 1 
• kosten: 1.350.000 + 800.000 = 2.150.000 

nettowinst: 2.980.000 – 2.150.000  = € 830.000 2 
 
 

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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 3   www.geldvoorelkaar.nl (aangepast) 
informatiebron 4   www.geldvoorelkaar.nl (aangepast) 
opgave 4   www.belastingdienst.nl 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 60 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 1 scorepunt afgetrokken 
tot een maximum van 2 scorepunten per opgave. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
700 - 370

700
 x 100% = 47% (afgerond) 

 
 2 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− het moment van eigendomsoverdracht  
− Bij huurkoop blijft de verkoper eigenaar van het verkochte product 

totdat de laatste termijn door de koper is betaald, bij koop op afbetaling 
is dit niet het geval.  

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 86Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0251-a-16-2-c 5 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 1 
(24 x 18) – 370 = € 62 
 

 4 maximumscore 1 
met behulp van annuïteiten omdat er sprake is van gelijkblijvende 
termijnen 
 

 5 maximumscore 2 
lijn ‘boven’  
Omdat bij koop op afbetaling sprake is van annuïtaire aflossing, worden in 
het begin vooral interest en weinig aflossing betaald en zal de schuld in het 
begin minder snel dalen dan aan het einde.  
 
Opmerking 
Als de kandidaat bij vraag 4 heeft geantwoord: lineaire aflossing, dan is het 
antwoord “midden” bij vraag 5 correct mits juist gemotiveerd.   
 
 

Opgave 2 
 

 6 maximumscore 2 

• 165.200
590.000

 x 1.475 = 413 huurfietsen  1 

 

• 165.200
590.000

 x 100 = 28 stallingsunits 1 

 
 7 maximumscore 2 

• 430 x 750 =  322.500 1 
• 32 x (9.000 + 8.000 + 4.500)   688.000 

  € 1.010.500 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 3 
debet balans Nextbike per 1 januari 

2016 (getallen x € 1) 
credit 

Vaste activa   Eigen vermogen 43.500 
Fietsverhuursysteem 1.010.500 Lang vreemd 

vermogen 
 

  Lening Nextbike 950.000 
 
Vlottende activa 

   

    
  Kort vreemd 

vermogen 
 

  Vooruitontvangen 
abonnementen 

 
2.000 

 
Liquide middelen 

 
30.000 

Vooruitontvangen 
reclamegelden 

 
5.000 

  
                        

Vooruitontvangen 
subsidie 

 
    40.000 

 1.040.500  1.040.500 
 
• 1.010.500 en 30.000 en 950.000 1 
• 43.500 1 
• 2.000 en 5.000 en 40.000 en 1.040.500 1  

 
 9 maximumscore 2 

• Het grootste cumulatieve tekort bedraagt € 40.000 (februari) 1 
• zodat een rekening-courantkrediet nodig is van maximaal  

40.000 – 30.000 = € 10.000 1 
 

 10 maximumscore 1 
Een deel van in 2016 ontvangen abonnementsgelden heeft betrekking op 
2017.  
 

 11 maximumscore 3 
• 68% van (1.000 x 40) 

 + 99% van (800 x 5)  =  31.160  1 
72.000 x 2  =     144.000  
430 x 2 x 180 =   154.800  

•  € 329.960 2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 2 
430 x 750

5
 + 32 x 9.000

20
 + 32 x 8.000

5
 + 32 x 4.500

5
 =  

64.500 + 14.400 + 51.200 + 28.800 = € 158.900 
 

 13 maximumscore 2 
12 x 9.984 – (950.000 – 874.142)  = € 43.950 
 
Opmerking 
12 x de annuïteit levert geen scorepunten op. 
 

 14 maximumscore 1 
Resultatenbegroting 2016 (getallen x € 1)   
Opbrengsten uit fietsverhuur 329.960  
Reclameopbrengst 135.000  
Opbrengst subsidies   40.000  
Totaal opbrengsten  504.960 
   
Afschrijvingskosten 
fietsverhuursysteem 

 
158.900 

 

Overige kosten 344.000  
Totaal bedrijfskosten  502.900 
Bedrijfsresultaat  2.060 
Financieringskosten  43.950 
Winst/verliessaldo  -/-41.890 
 

 15 maximumscore 2 
• Voorwaarde a: voldaan: 43.500 < 50.000  

Voorwaarde b: voldaan: rekening-courantkrediet 10.000 < 20.000 1 
• Voorwaarde c: niet voldaan (het verlies 41.890 > het maximale verlies  

25.000)  
Conclusie: niet aan alle voorwaarden wordt voldaan dus niet investeren 1 

 
 

Opgave 3 
 

 16 maximumscore 2 

• Aantal geplaatste aandelen = 35.200.000
0,08

 = 440.000.000  1 

• Eigen vermogen = 440.000.000 x -1,53 = € 673.200.000 negatief 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
• Het vreemd vermogen is hoger dan de waarde van de totale activa  1 
• Bij faillissement kan de verkoop van de activa onvoldoende zijn om  

daarmee de schulden volledig af te betalen  1 
 

 18 maximumscore 1 
Dit leidt tot een verdere daling van de beurskoers van het aandeel PostNL 
waardoor de waarde van het aandelenpakket van de huidige 
aandeelhouder daalt. 
 
 

Opgave 4 
 

 19 maximumscore 2 
een maandelijkse interest omdat de spaarder “rente op rente krijgt“   
Hij krijgt elke maand interest over het eerder opgebouwde spaarsaldo 
inclusief interest. Bij een jaarlijkse interest gebeurt dit niet. 
 
Opmerking 
Een uitleg met behulp van een berekening is ook mogelijk. 
 

 20 maximumscore 4 
• ((5.000 x 1,024) + 2.000) x 1,024 = 8.023,16 2 
• (8.023,16 – 3.000 – (0,015 x 3.000 x 2)) x 1,022 = € 5.132,46      2 
 
 

Opgave 5 
 

 21 maximumscore 2 
120 x 720 x 0,625 x 7 = € 378.000   
 

 22 maximumscore 2 
378.000 12.000 212.580

120
− −   = € 1.278,50  

 
 23 maximumscore 1 

138.762 30.000
1.278,50

+  = 132 

 
 24 maximumscore 1 

Vooruitontvangen bedragen 
 

 25 maximumscore 1 

52 x 15
30

 = 26 stieren 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 4 
 
Opbrengsten van Blaarkop over 2016 bij uitvoering van het plan 
 
 aantal 

stieren 
totale 

hoeveelheid 
kg vlees 

prijs per 
kg 

totale 
opbrengst 

    
vleespakketten 

26 
5.616 € 14  78.624 

restvlees 6.084 €  5  30.420 
slachterij 94 42.300 €  7 296.100 
totaal 120   405.144 
 
berekeningen: 
 
hoeveelheid kg vlees per stier 0,625 x 720 = 450 kg 
  
totale hoeveelheid kg vlees in 
vleespakketten 

30 x 7,2 x 26 = 5.616 kg 

totale hoeveelheid kg vlees in 
restvlees 

(450 – 30 x 7,2) x 26 = 6.084 kg 

totale hoeveelheid kg vlees via 
slachterij 

450 x 94 = 42.300 kg 

 
• kolom aantal stieren 1 
• kolom totaal aantal kg vlees 2 
• kolom totale opbrengst in €                                                                    1 
 

 27 maximumscore 4 
kosten van Blaarkop over 2016 bij uitvoering van het plan 
Inkoopwaarde van de omzet €   12.000 
Variabele bedrijfskosten € 232.184 
Constante bedrijfskosten € 138.762 
Totale kosten € 382.946 
 
berekeningen 
variabele bedrijfskosten 212.580 + 30 x 26 x (1,40 + 4) +  

26 x 382 + 26 x 30 x 7 
 
• € 12.000 en € 138.762 1 
• € 232.184  2 
• € 382.946 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 2 
• Het verwachte bedrijfsresultaat is 405.144 – 382.946 = € 22.198  1 
• Dit is minder dan € 30.000, dus het plan wordt niet uitgevoerd 1 
 

Opgave 6 
 

 29 maximumscore 2 
• Dingo is een nv 1 
• want Dingo is beursgenoteerd 1 
 

 30 maximumscore 2 

27 - 27
120

 x 100 = € 4,5 (x 1 miljoen) 

 
 31 maximumscore 1 

Gemiddeld EV = 260 – 110 = 150 miljoen   

REV = 27
150

 x 100% = 18%   

 
 32 maximumscore 1 

Er is sprake van een positief hefboomeffect, want de REV is groter dan de 
RTV. 
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
opgave  3 Volkskrant, december 2014 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
 

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

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 59 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 twee scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
• Arie en Gerard van den Hoven zijn dan niet meer (hoofdelijk) 

aansprakelijk (met hun privévermogen) voor schulden van WoodArt  1 
• Als WoodArt niet aan zijn verplichtingen voldoet, krijgen de 

schuldeisers minder makkelijk hun geld terug 1 
 

 2 maximumscore 1 
bij een vof: inkomstenbelasting 
bij een bv: vennootschapsbelasting 
 
Opmerking 
De kandidaat moet beide antwoorden geven voor 1 scorepunt. 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Werknemers ontvangen een beloning die afhankelijk is van het 

resultaat van de onderneming. 
− Werknemers hebben zeggenschap in de onderneming. 
 
Opmerking 
Voor elk juist antwoord 1 scorepunt toekennen. 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 1 
671.000

5,5
 x 100 = € 12.200.000   

 
 5 maximumscore 2 

• De totale baten zijn: 12.200.000 
Het saldo baten en lasten is: 12.200.000 – 12.331.000 = – 131.000. 1 

• Het resultaat is: – 131.000 + 37.500 =  € 93.500 negatief 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Antwoord 
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 6 maximumscore 4 
periode functie- 

schaal 
trede brutoloon 

Tineke per 
maand 

aantal 
maan-

den 

totaal 

januari  
tot en met  
juli 2014 

 
 

3 

 
 

6 

(1.928 x 20
40

=)    

€ 964 

 
 

7 

 
 

€    6.748,00 
augustus 
2014  
tot en met 
december 
2014 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

7 

 
 

(1.983 x 20
40

=) 

€ 991,50 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

€    4.957,50 
brutoloon Tineke over 2014 €  11.705,50 
vakantietoelage €      936,44 

eindejaarstoelage  €     866,211) 
brutoloon Tineke over 2014 inclusief toelagen  € 13.508,15 
werkgeversdeel sociale lasten €  1.620,982) 
personeelslasten van Tineke over 2014 € 15.129,13 

 

 
• 11.705,50  2 
• 13.508,15  1 
• 15.129,13   1 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De aansluiting maakt (onlosmakelijk) deel uit van de aanschaf.   

Zonder aansluiting kunnen de ketels niet gebruikt worden. 
− Hierdoor worden de lasten van de aansluiting verdeeld over 

verschillende perioden. 
 

 

noot 1 eindejaarstoelage = 11.705,50 x 0,074 = 866,21 
noot 2 werkgeversdeel sociale lasten = 13.508,15 x 0,12 = 1.620,98 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-0251-a-15-1-c 7 lees verder ►►► 
 

 8 maximumscore 1 
 bedragen in euro’s 
 personeels- 

lasten 
materiële lasten totale 

lasten 
 constant variabel  

2014 Tineke 15.129,13    120 1.380 16.629,13 
2015 alternatief a 11.922,48    130 1.449 13.501,48 

alternatief b     
alternatief c     

 
berekening 
a: 1.380 x 1,05 = 1.449 
 

 9 maximumscore 1 
55.000
30.000

= 1,83 dus 2 warme-drankenautomaten 

 
 10 maximumscore 2 

• afschrijving op de warme-drankenautomaten = 1.995 195
5
−  x 2 = 720 1 

• 720 + 2 x 125 = € 970  1 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste motivering: 
Er is sprake van operational lease, omdat  
− het onderhoud voor rekening van de verhuurder is. 
− Coffee@School / het leasebedrijf de juridische en economische 

eigenaar is. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 12 maximumscore 5 
 personeels- 

lasten 
materiële lasten totale 

lasten 
 constant variabel  

2014 Tineke 15.129,13    120 1.380 16.629,13 
2015 alternatief a  11.922,48    130 1.449 13.501,48 

alternatief b   1.350    970 6.050  
(b) 

  8.370 

alternatief c   0 3.840 
(c1) 

4.950  
(c2) 

  8.790 

 
Conclusie en motivatie: de directeur kiest voor alternatief b, want dat heeft 
de laagste totale verwachte lasten 
 
berekeningen: 
b:  55.000 x 0,11 = 6.050 
c1: 2 x 12 x 160 = 3.840 
c2: 55.000 x 0,09 = 4.950 
 
• 6.050 1 
• 1.350 + 970 + 8.370 1 
• 3.840 1 
• 4.950 + 8.790 1 
• conclusie + motivatie 1 
 
 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 2 
300.000 + 51.400 – 45.700 = € 305.700 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 14 maximumscore 2 
97.100 + 45.000 – 51.500 = € 90.600  
 
Opmerkingen 
Wanneer het + en – teken zijn omgekeerd, worden geen scorepunten 
toegekend. 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 15 maximumscore 2 
8.900 + 2.130 – 2.850 = € 8.180 
 
Opmerkingen 
Wanneer het + en – teken zijn omgekeerd, worden geen scorepunten 
toegekend. 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 16 maximumscore 2 
• saldo baten en lasten: 

500.000 + 90.600 + 8.900 – 45.700 – 2.500 – 560.000 = 8.700 negatief 1 
• Eigen vermogen wordt: 65.000 – 8.700 = € 56.300 1 
 
 

Opgave 4 
 

 17 maximumscore 1 
240.000

0,01
 = 24.000.000  

 
 18 maximumscore 3 

• dividend : 24.000.000 x 0,50 = 12.000.000  1 

• 12.000.000
23.400.000

 x 100% = 51,3%. 1 

• 51,3% > 40%, dus komt overeen met onderdeel a van het 
dividendbeleid 1 

 
 19 maximumscore 1 

Een minimale eis aan het beschikbare dividend betekent een  
lagere winstreservering (winstreserve is onderdeel van het eigen  
vermogen).  
 

 20 maximumscore 2 
De vermogensverschaffers lopen dan minder risico. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 
 

Opgave 5 
 

 21 maximumscore 1 
17 x 250 = € 4.250 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-0251-a-15-1-c 10 lees verder ►►► 
 

 22 maximumscore 2 
Door de ontvangen aanbetalingen heeft CamperFun een verplichting om te 
leveren ten opzichte van degenen met wie een huurcontract is afgesloten. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 23 maximumscore 1 

solvabiliteit = 57.000
57.000 38.000−

 = 3 

 
 24 maximumscore 4 

• totale investering = 13.500 + 4.500 = € 18.000  1 

• 57.000 + 18.000
x

 = 3 

x = 57.000 18.000
3
+  = € 25.000  1 

• 25.000 – (57.000 – 38.000) = 6.000 extra geleend van de Rabobank 1 
• Ruud moet 18.000 – 6.000 = € 12.000 inbrengen  1 

 
 25 maximumscore 2 

• motorrijtuigenbelasting per camper = 1.976
2

 = 988 1 

• totale constante kosten = 4 x 988 + 8.048 = € 12.000 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 26 maximumscore 2  

 
 
• totale dekkingsbijdrage  1 
• totale constante kosten  1 
 

 27 maximumscore 3 
• Voorwaarde a: benodigde eigen liquide middelen = 12.000, dit is 

minder dan 14.000 (voorwaarde a voldoet) 1 
• Voorwaarde b: bij 84 huurcontracten is het verschil tussen de totale 

dekkingsbijdrage en de totale constante kosten kleiner dan  
€ 7.000 (voorwaarde b voldoet niet) 1 

• Ruud zal de investering niet doen, want er wordt niet voldaan aan 
beide voorwaarden 1 

 
 

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 1 
19.600
10.000

 = € 1,96 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 29 maximumscore 2 
12.000 x (2,45 – 1,96) = € 5.880 voordelig 
 
Opmerkingen 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
Wanneer “voordelig” niet is gemeld, wordt 1 scorepunt in mindering 
gebracht. 
 

 30 maximumscore 1 
12.000 x 1,96 = € 23.520 
 

 31 maximumscore 2 
• gerealiseerd budgetresultaat: 23.520 – 23.800 = 280 nadelig  1 
• gerealiseerde nettowinst: 5.880 – 280 = € 5.600                         1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf  kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni 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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
opgave 1 www rijksoverheid.nl (aangepast) 
informatiebron 8  www.belastingdienst.nl (aangepast) 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 2 

 

 management & organisatie 
 

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

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 63 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 1 scorepunt afgetrokken 
tot een maximum van 2 scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 3 
• vaste verrekenprijs  180 

opslag overheadkosten 150
100

 x 180 = 270 +  

kostprijs 450   1 
• nettowinstopslag ...... + 

  

verkoopprijs excl. btw  598,95
1,21

 = 495  1 

• nettowinstopslag = 495 – 450 = € 45 1 
 

 2 maximumscore 2 
45 x 460  = € 20.700 voordelig 
  
Opmerkingen 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
Als ‘voordelig’ niet is gemeld, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 3 maximumscore 2 
180 x 460 – (86.742 + 4.337) = € 8.279 nadelig 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
Als ‘nadelig’ niet is gemeld, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.  
 

 4 maximumscore 2 
 (270 x 460 – 102.465) = € 21.735 voordelig 
 
Opmerkingen 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
Als ‘voordelig’ niet is gemeld, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.  
 

 5 maximumscore 2 
20.700 – 8.279 + 21.735 = € 34.156 voordelig 
 
Opmerkingen 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
Als ‘voordelig’ niet is gemeld, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 
 

 6 maximumscore 2 
• De vlottende activa zijn gedaald  1 
• en de kortlopende schulden zijn gestegen  1 

 
 7 maximumscore 1 

De winstreserve is (met € 200.000) gedaald. 
 

 8 maximumscore 2 
702.000 500.000

4.475.000 500.000
+
+

 x 100% = 24,16% ( > 20%) 

 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Door de keuze voor Nederlandse in plaats van Chinese toeleveranciers 
wordt er duurzamer (minder milieubelastend transport) ingekocht. 
 

 10 maximumscore 2 

• aandeel in 2013: 181.000 4.300
1.171.000 83.000

+
+

 x 100% = 14,8% 1 

• aandeel in 2014: 171.000 4.100
1.039.000 68.000

+
+

 x 100% = 15,8%  1 

 
 11 maximumscore 4 

• adviesprijs voor de consumenten ex btw = 3.267
1,21

 = 2.700  1 

• marge tussenhandel 2015 is 12% van 2.700 = 324  1 
• nettowinst per Emoto  (2.700 – 324 – 2.250) = 126 1 
• totale winst is 600 x 126  = 75.600 

toename bijdrage aan de winst is 45.000 + 75.600 = € 120.600  
(> €100.000) 1 

 
 12 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− toezicht houden op de bestuurders van QWIC 
− toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen QWIC 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 4 
 aandeelhouder per 

31 december 2014 
aandeelhouder per  
1 januari 2015 (na 
emissie) 

 % aantal 
geplaatste 
aandelen 

% aantal geplaatste 
aandelen 

Hartman en Anema 75 153.000 51 153.000 
Breedschap 25   51.000 49 147.000 
totaal 100 204.000 100 300.000 
 
Het te plaatsen aantal aandelen bij Breedschap op 1 januari 2015 is  
96.000. 
 

• 102.000
0,50

=  204.000 1 

• 153.000 1 

• 49
51

 x 153.000 = 147.000 1 

• 96.000 1 
 

 14 maximumscore 3 
• intrinsieke waarde per aandeel op 31 december 2014  

702.000
204.000

 = € 3,44  1 

• Het eigen vermogen stijgt met: (3,44 + 2 ) x 96.000 = € 522.240  1 
• (> € 500.000) dus het lukt  1 
 
 

Opgave 3 
 

 15 maximumscore 2 
• 0,062 x 85.525,15 = 5.302,56 1 
• 85.525,15 – (8.604,40 – 5.302,56) = € 82.223,31 1 
 

 16 maximumscore 2 
120.000 x 1,02316 – 82.223,31 = € 90.436,55 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
• grafiek B  1 
• De interestschuld wordt elk jaar groter omdat die wordt berekend over 

de totale schuld. Deze bestaat uit het oorspronkelijk geleende bedrag 
plus de opgebouwde interestschulden 1 

 
 18 maximumscore 2 

• bij hypotheekvorm B  1 
• Hierdoor is de kans het grootst dat de hypotheekschuld hoger is dan 

de waarde van het onderpand 1 
 
 

Opgave 4 
 

 19 maximumscore 1 
Ontvangen leverancierskrediet, want Magic Marbles hoeft de leverancier 
(voor een deel) pas later te betalen. 
 

 20 maximumscore 3 

• te betalen inkopen van juni = 0,75 x 175.000
1.000

 x 225 = 29.531,25 yuan 1 

• te betalen inkopen van juli = 0,25 x 200.000
1.000

 x 225 = 11.250 yuan 1 

• totaal te betalen inkopen = 29.531,23 11.250
8,30

+  = € 4.913,40 1 

 
 21 maximumscore 2 

300.000
1.000

 x 30 x 40
60

 = € 6.000 

 
Opmerking 
Per gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 
 

Opgave 5 
 

 22 maximumscore 1 
Door toenemende concurrentie van supermarkten (kunnen de bakkers de 
verkoopprijzen nauwelijks verhogen). 
 

Pagina: 112Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0251-a-15-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 2 
• De omzet in 2013 bedraagt 460.000 x 1,025 = € 507.877             1 

• De omzetdaling in 2014 is 500.000 507.877
507.877

− x 100% = –1,55% 

hetgeen vrijwel overeenkomt met de branche: –1,6%       1 
 

 24 maximumscore 2 
260.000 64.000

0,60
+  = € 540.000 

 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 25 maximumscore 1 
Bij daling van de omzet zullen de totale constante kosten gelijk blijven, 
(terwijl de variabele kosten meedalen).  
 

 26 maximumscore 2 
• In 2015 wordt het loon 31,7% van 500.000 = 158.500  1 
• loondaling: 180.000 – 158.500 = € 21.500 1 
 

 27 maximumscore 2 
• huur 2014: 90% van 32.000 = 28.800 1 
• huur 2015: 15.000 + 2% van 500.000 = 25.000   

daling van de huur: 28.800 – 25.000 = € 3.800      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 2 
AG  
of  
AF 
 
Opmerking 
AD 1 scorepunt toekennen 
AE 1 scorepunt toekennen 
BG 1 scorepunt toekennen 
CG 1 scorepunt toekennen 
 

 
 
 

Opgave 6 
 

 29 maximumscore 1 

350.000 – 350.000
4

 = 262.500 

 
 30 maximumscore 1 

262.500 x 0,05 x 3
12

 = € 3.281,25  

 
 31 maximumscore 2 

12 x 30.000 x 0,019 x 1
4

 = € 1.710 

Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 2 
• 3 x 1.710 = € 5.130 1 
• Dit bedrag staat aan de debetzijde van de balans 1 
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 2  jaarrekening QWIC (aangepast) 
informatiebron 4   cijfers en trends (aangepast) 

einde  
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HA-0251-a-15-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2015-2 
 

management & organisatie havo  
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo  
 
Bij het centraal examen management & organisatie havo: 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 10 moeten altijd 2 scorepunten worden toegekend, ongeacht of 
er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.  
 
 
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden past de tweede corrector deze 

aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in 
de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is 
van de aanvulling door het CvTE. 

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de 
aanvulling door het CvTE. 

c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient 
om de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, 
in de schooladministratie voorkomen 

 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie 
havo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens,  
 
Drs. P.J.J. Hendrikse, 
Voorzitter 
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Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
 
 

 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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. 

3 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 Examens. 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 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; 

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; 

Pagina: 118Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-0251-a-14-1-c 3 lees verder ►►► 
 

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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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 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.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 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. 

 
NB3 Als het College voor 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. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 61 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 twee scorepunten per opgave. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
• Vennootschapsbelasting: 

0,20 x 200.000 + 0,25 x 400.000 = 140.000 1 
• Reservering: 

600.000 - 140.000 - 300.000 = € 160.000 1 
 

 2 maximumscore 1 
Door het gedeeltelijk uitkeren van stockdividend in plaats van volledig 
cashdividend dalen de liquide middelen minder dan bij volledige 
cashdividenduitkering,   

 3 maximumscore 2 
• 300.000 – 0,08 x 2.500.000 = 100.000  1 

• 100.000
2.500.000

 x 100 = 4% 1 

 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
• Dividendbelasting = 0,15 x 0,12 x 100 = 1,80 per aandeel 1 
• 100 x (0,04 x € 100 – € 1,80) = € 220 1 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
Beide organisaties hebben een ideële doelstelling (zijn niet-commercieel).  
 

 6 maximumscore 1 
Algemene Ledenvergadering 
 
Opmerking 
Voor het antwoord “de leden” geen scorepunt toekennen. 
 

 7 maximumscore 2 
• Totaal arbeidsloon exclusief btw bedraagt 240 x 54 = 12.960  1 
• btw-voordeel bedraagt (21% - 6%) x 12.960 =  € 1.944 1 
 

 8 maximumscore 3 

• speeltuin: 26.000 4.000
12.000 3.000 26.000 4.000

+
+ + +

x 100% = 66,67%  2 

 
• tennisvereniging: 100% - 66,67% = 33,33% 1 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 

− Jaarlijkse afschrijving = 40.000 32.000
4
−  = 2.000 

Twee jaar kan niet worden afgeschreven  
dus boekverlies bedraagt 2 x 2.000 = € 4.000 

− aflezen daling van jaar 18 – 20: € 4.000 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
zie ook vraag 12 
2014 Speeltuin 

(vraag 10) 
Tennisvereniging  

(vraag 12) 
Toename  
brutowinst kantine 

 
1.333 

 
1.000 

Toename 
nettocontributies  

  
1.600 

Toename 
entreegelden  

 
2.000 

 

   

Totaal stijging 
baten   

 
3.333 

 
2.600 

   
Afschrijving op 
verbouwing  

 
2.855 

 
1.428 

Boekverlies op 
gesloopte 
gebouwen  

 
 

4.000 

 

   
Totaal stijging 
lasten  

 
6.855 

 
1.428 

   
Verandering 
resultaat 

3.522 nadelig 1.172 voordelig 

Voldaan aan eis nee ja 
 
Berekeningen: 
 Speeltuin 
Toename entreegelden 50 x 12 + 400 x 3,50 

 
 Tennisvereniging 
Toename  brutowinst kantine 3.000

1,5
 x 0,5 

Toename nettocontributies  20 x (100 - 20) 
 

Afschrijving op verbouwing  33,33% van 42.826
10

  

 
• 3.333 1 
• 3.522 nadelig + niet voldaan 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 2 

• 2013: 12.000
240

= 50 

2014: 15.000
260

= 57,69 1 

• Dat is een stijging van 57,69 50
50
−  x 1005 = 15,38% 1 

 
 12 maximumscore 4 

zie ook vraag 10 
• 1.000 1 
• 2.600 1 
• 1.428 1 
• 1.172 voordelig + wel voldaan 1 
 
 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 2 
Leverancierskrediet, want de leverancier geeft uitstel van betaling. 
 
Opmerking 
0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− De afzet hoeft in het algemeen niet gelijk te zijn aan het aantal 

ingekochte producten. 
− De ingekochte producten worden niet altijd in dezelfde periode 

verkocht. 
 
Opmerking 
0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 15 maximumscore 2 
• Betalingen op grond van de inkopen op rekening:  

0,75 x (400 + 410 + 500) x 1.000 =   982.500 1 
• Contante betalingen:  

0,25 x (500 + 580 + 450) x 1.000 =  382.500  
                                                                           € 1.365.000          1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 3 
• inkoopwaarde van de omzet:   

((800 + 700 + 950) – 700) x 1.000 = 1.750.000 1 
• beginvoorraad + inkopen – inkoopwaarde van de omzet: 
 (490 + (500 + 580 + 450) – 1.750) x 1.000 = € 270.000 2 
 
 

Opgave 4 
 

 17 maximumscore 2 

65 × 720
4

 = € 11.700,- 

 
 18 maximumscore 2 

• Vooruitontvangen bedragen  1 
• Die post komt credit op de balans. Kielstra dient de prestatie nog te 

leveren  1 
 

 19 maximumscore 2 

65 × 720
12

 
 
 

 + 10 × 64 = € 4.540,- 

 
 

Opgave 5 
 

 20 maximumscore 2 
Wanneer wordt afgelost, daalt de schuld en komt het probleem dat de 
waarde van het huis onder de hoogte van de schuldrest ligt minder snel 
voor. 
 
Opmerking 
0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 21 maximumscore 2 
Als bij verkoop (als gevolg van werkloosheid, scheiding, enzovoorts) de 
hypothecaire lening niet volledig kan worden afgelost met de 
verkoopopbrengst van het huis. 
 
Opmerking 
0 of 2 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− De klanten van ING bank zijn mogelijk niet in staat de leningen af te 

lossen, zodat de hoogte van de verstrekte kredieten van ING bank op 
de balans daalt. Het totaal vermogen (tellereffect) daalt en het vreemd 
vermogen (noemereffect) blijkt gelijk. 

− De afschrijvingskosten op de verstrekte hypothecaire leningen leidt tot 
een daling van de winst en daarmee het eigen vermogen. Het eigen 
vermogen (tellereffect) daalt en het vreemd vermogen (noemereffect) 
blijft gelijk. 

 
Opmerking 
Voor het tellereffect 1 scorepunt toekennen. 
Voor het noemereffect 1 scorepunt toekennen. 
 

 23 maximumscore 3 

• Waarde eind 2012: 240.000
104,4

 x 98,6 =  226.667 1 

• Schuldrest hypothecaire lening eind 2012: 
 240.000 x 1,08 = 259.200 1 

• Het huis staat voor 259.200 – 226.667 = € 32.533 onder water 1 
 

 24 maximumscore 2 

 
 
Motivatie: Omdat er jaarlijks met gelijke bedragen wordt afgelost is er 
sprake van een rechte lijn. Het beginpunt (begin schuld 259.200) en het 
eindpunt (restschuld = 259.200 - 129.600 = 129.600)  zijn gelijk aan die 
van variant 2. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 5 
 
2013 mogelijkheid a 

(inclusief berekening) 
mogelijkheid b 
(inclusief berekening) 

aflossing 129.600
25

 = 5.184 8.296 – 4% van 
129.600 = 3.112 
 

nettorente 0,58 x 4% van 259.200 
= 6.013 
 

0,58 x (4% van 
259.200) = 6.013 

nettojaaruitgaven € 11.197 € 9.125 
 

 
Conclusie: Suus en Willem hebben gelijk.    
• 5.184 1 
• 11.197 1 
• 3.112 1 
• 9.125 1 
• conclusie 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat bij de nettorente de berekening 0,58 x 4% van 129.600 = 
3.007 heeft gemaakt,  dit ook goed rekenen. 
 

Opgave 6 
 

 26 maximumscore 2 
 (2 x 5.000 – 4.500) x 14 = € 77.000 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
− 2.000 x 14 = € 28.000 
− 77.000 + 2 x 5.000 x 14 – 3 x 4.500 x 14 = € 28.000 
 

 28 maximumscore 2 
14 x 1,20 x 0,90 = € 15,12 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf alle kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op vrijdag 23 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. 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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. 

3 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 Examens. 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 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; 

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; 
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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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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 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.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 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. 

 
NB3 Als het College voor 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. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 60 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 twee scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
inkomstenbelasting 
 

 2 maximumscore 1 
verlaagd.  
De interest was op jaarbasis 1,002512 - 1 = 1,03042 - 1 = 0,03042 dus 
3,042% 
 

 3 maximumscore 2 

• 4

47.562,57
1,03

 = 42.258,73 1 

 

• 22

42.258,73
1,0025

 = € 40.000 1 

 
 4 maximumscore 2 

• (47.562,57 + 7.500) x 1,032 =  58.415,88 1 
• dus het is niet voldoende, want < € 60.000 1 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 
• Van 1 januari 1998 tot en met 31 maart 2012 is 57 kwartalen 1 
• 57 x 14 x 75 = € 59.850 1 
 

 6 maximumscore 2 

• De intrinsieke waarde per aandeel = 200.000.000 998.701.000
200.000.000

+  

= € 5,99 1 
• dus de uitgiftekoers van minimaal 16,50 ligt boven de intrinsieke 

waarde 1 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− Bij positieve toekomstverwachtingen zijn beleggers bereid meer te 

betalen. 
− De intrinsieke waarde is gebaseerd op het verleden en hoeft niets te 

zeggen over de toekomst.  

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 1 
Er wordt belegd in een sector waarvan 'Vrouwe Fortuna' nog geen andere 
aandelen bezit, dus het risico wordt gespreid. 
 

 9 maximumscore 2 
2.442.621 335.000

5.241.327
+  x 100% =  52,99% 

 
 10 maximumscore 2 

Bij het beleggen in aandelen wordt eigen vermogen verschaft en een 
belegger wil dat dat voldoende opbrengt.  
 

 11 maximumscore 1 
209.676.000

200.000.000 998.701.000+
 x 100 = 17,49%  

 
 12 maximumscore 1 

eis a: zie vraag 8. voldoet 
eis b: zie vraag 9. voldoet, want 52,99% < 70% 
eis c: zie vraag 11. voldoet, want 17,49% > 10%  
 

 13 maximumscore 2 

• De beurskoers ligt 40,37 33,50
33,50
−  x 100 = 20,5% boven de 

aankoopprijs  1 
• Dat is meer dan 20%, dus de aandelen ASML Holding mogen worden 

verkocht 1 
 

 14 maximumscore 4 
• De opbrengst van de aandelenverkoop = 500 x 40,53 = 20.265 1 
• Het geldsaldo op 1 mei is 3.217,47 x 1,0015 + 20.265 = 23.487,30 1 
• Het geldsaldo op 1 juli is 23.487,30 x 1,00152   1 
• + 14 x 75 = € 24.607,81 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− De gebruiksduur van de vaste activa is langer dan 1 jaar. 
− De omlooptijd van het geïnvesteerde vermogen is langer dan 1 jaar. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.  
 

 16 maximumscore 1 
5 x 10.000 = € 50.000            
 

 17 maximumscore 2 
• 50.000 = 80%                       

Aanschafwaarde = 100% = 62.500   1 
• Eigen vermogen  62.500 – 50.000 = € 12.500  1 
 

 18 maximumscore 2 
4.100 2.500

50.000 10.000
−
−

 x 100% = 4% 

 
 19 maximumscore 2 

• Aanschafwaarde 62.500  
Cumulatieve afschrijving 31.500 + 10.500 = 42.000   1 

• Boekwaarde 62.500 – 42.000  = € 20.500                 1 
 
 

Opgave 4 
 

 20 maximumscore 2 
800 + 9.750 - 8.800 = € 1.750 
 

 21 maximumscore 2 
• Voorraadverandering  4.400 – 4.000 = 400   1 
• Inkoopwaarde van de verkopen 9.750 x 0,6 = 5.850    

Ingekocht 5.850 + 400 = € 6.250     1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
• In plaats van de debiteuren veranderen de liquide middelen, maar het 

totaal van vlottende activa en liquide activa blijft ongewijzigd. De teller 
van de current ratio verandert alleen van samenstelling en blijft 
ongewijzigd 1 

• Het kort vreemd vermogen verandert niet. De noemer van de current 
ratio blijft ongewijzigd. De current ratio blijft gelijk 1 

 
 

Opgave 5 
 

 23 maximumscore 2 
100.000 23.200

8
−  = € 9.600 per jaar 

 
 24 maximumscore 3 

• Interest 1e helft 2013 = 0,03 x € 45.850,28 = 1.375,51 1 
• Schuldrest 1 juli 2013 = (45.850,28 – (6.721,57 - 1.375,51))  

= 40.504,22 1 
• Interest 2e helft 2013 = 0,03 x € 40.504,22 = 1.215,13 

Interestkosten 2013 = 1.375,51 + 1.215,13 = € 2.590,64 1 
 

 25 maximumscore 2 

Tarief = 9.600 + 2.590,64 + 6.327,34 x 4
250

= € 150 per kermisdag 

 
 26 maximumscore 2 

8.000 – 5 x 150 – 465 – 410 x 5 = € 4.735 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 2 
 

 
 
Opmerking 
Dekkingsbijdrage per rit = 9 x 2 – 10 x 0,20 = € 16  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 2 

Er worden 5.850
9

= 650 ritten gemaakt.   

 

 
 
Opmerking 
Als de netto winst niet op de verticale as is aangegeven, moet er  
1 scorepunt in mindering worden gebracht. 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De nettowinst is meer dan 1.000 (aflezen uit de grafiek) 1 
• Luuk neemt de Tropical Trip over 1 

 
of 
 

• De dekkingsbijdrage moet 8.000 + 1.000 = 9.000 zijn. Bij 650 ritten is 
de dekkingsbijdrage meer dan € 9.000 (aflezen uit de grafiek) 1 

• Luuk neemt de Tropical Trip over 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 

 30 maximumscore 1 
Algemene ledenvergadering 
 
Opmerking 
Voor het antwoord ‘Leden’ geen scorepunt toekennen. 
 

 31 maximumscore 1 
De uitgaven kunnen betrekking hebben op een andere periode dan de 
lasten. 
 

 32 maximumscore 2 
(28 + 87) + 1.200 – 1.260 – (-/- 22) = € 77 
 

 33 maximumscore 2 
• Ontvangen contributie over 2012 = 1.300 – 7 x 50 = 950 1 
• 1.200 – 100 – 950 = € 150 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 2 prospectus Ziggo (aangepast) 
bron 3 prospectus Ziggo (aangepast) 

einde  
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 HA-0251-a-13-1-c 

     
 

Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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. 

3 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 Examens. 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 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; 

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; 
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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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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 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.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 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. 

 
NB2 Als het College voor 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 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 61 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 twee scorepunten per opgave. 
 
Opmerking over percentage btw: 
Wanneer de kandidaat een berekening op basis van 21% btw in plaats van 19% heeft 
uitgevoerd deze berekening conform (de stappen in) het correctievoorschrift evenveel 
scorepunten toekennen als bij een berekening met 19% btw (ongeacht dat in de opgave 
19% btw is genoemd.) 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
0,20 x 200.000 + 0,25 x (1.500.000 – 200.000) = € 365.000 
 

 2 maximumscore 1 
8.000.000 x 0,09 x 0,15 = € 108.000 
 

 3 maximumscore 1 
8.000.000 x 0,02 – 108.000 = € 52.000 
 

 4 maximumscore 1 
1.500.000 – 365.000 – 8.000.000 x 0,09 = € 415.000 
 

 5 maximumscore 1 
8.000.000 + 0,07 x 8.000.000

100
 = 85.600 stuks 

 
 6 maximumscore 2 

• Het eigen vermogen na winstverdeling = (8.000 + 560 +  2.040 + 3.800 
+ 700 + 415) x 1.000 = 15.515.000   1 

• De intrinsieke waarde per aandeel is 
15.515.000

85.600
 = € 181,25. Dit is 

lager dan € 200,50 (en is dus gedaald) 1 
 
 

Opgave 2 
 

 7 maximumscore 1 
Verstrekt leverancierskrediet, want de auto wordt geleverd door FIAT De 
Beer, maar de klant hoeft (een deel van) het aankoopbedrag pas later te 
betalen. 
 

 8 maximumscore 2 
• De contante waarde per 1 december van de betaalde bedragen is  

4.545 + 
2

4.545
1,06

 = € 8.590,03  1 

• interestverlies = 9.090 – 8.590,03 = € 499,97 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− Als een FIAT dealer failliet gaat, dan is dat slecht voor de 

naamsbekendheid/reputatie van het merk. 
− Als de importeur leverancierskrediet heeft verleend en de FIAT dealer 

gaat failliet, dan krijgt de importeur zijn geld niet (geheel) terug. 
− Als een FIAT dealer failliet gaat, (dan kan in een bepaalde regio 

minder makkelijk een FIAT worden gekocht en) dan moet de importeur 
op zoek naar een andere dealer. 

 
 10 maximumscore 1 

FIAT De Beer heeft een (relatief) grote voorraad tweedehands auto’s 
waarvan de waarde moeilijk te bepalen is. 
 

 11 maximumscore 4 
voorwaarde berekening voldaan? 

ja / nee plus 
toelichting 

omzetgroei 
nieuwe 
auto’s 

De omzetgroei van FIAT De Beer = 
64 x 18.750 - 72 x 17.500

72 x 17.500
  

x 100% = - 4,8%   
  

nee, de omzet van 
FIAT De Beer is 
gedaald en de 
omzet van FIAT 
dealers is gemiddeld 
gestegen want het 
omzetindexcijfer van 
alle FIAT dealers 
steeg (met  
195,1 153,6

153,6
− = 27%) 

rentabiliteit rentabiliteit van het eigen 
vermogen = 

 14.950
14.950200.000 + 83.750 + 

2

 x 

100% = 5,13%  

 
ja, 5,13% > 5% 

liquiditeit quick ratio = 
5.000 28.250 1.750

57.000 94.300
+ +

+
  = 0,23 

nee, 0,23 < 0,8 

 
conclusie: er wordt niet voldaan aan 2 van de 3 voorwaarden 
 
• omzetgroei  1 
• rentabiliteit  1 
• liquiditeit  1 
• conclusie 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 6 
Winst- en verliesrekening over 2014  
Vergoeding rijklaar maken nieuwe 
auto's 

12.000   

Omzet tweedehands auto's 420.000   
Omzet accessoires 58.500   
Opbrengst onderhoudsbeurten 220.000   
Opbrengst reparaties 132.000   
Totale opbrengst   842.500 
    
Inkoopwaarde tweedehands auto's 381.818   
Inkoopwaarde accessoires   35.100   
Totale inkoopwaarde  416.918  
Loonkosten  273.105  
Interestkosten  30.450  
Afschrijvingskosten  30.000  
Promotiekosten   7.500  
Overige kosten  27.500  
Totale kosten   785.473 
    
Nettowinst   57.027 

 
berekeningen: 
Vergoeding rijklaar maken 
nieuwe auto's 

0,75 x 64 x 250  
 

Omzet tweedehands auto's 350.000 x 1,20  
 

Omzet accessoires 
 

65.000 x 0,90  

Inkoopwaarde tweedehands 
auto's 

420.000
1,10

  

Inkoopwaarde accessoires 39.000
65.000

 x 58.500  

Interestkosten 500.000 x 0,06 x 
6

12
 + 475.000 x 0,06 x  

6
12

 + 40.000 x 0,03 

 
• 12.000  1 
• 420.000 en 58.500 1 
• 381.818 1 
• 35.100 1 
• 30.450  1 
• 57.027 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 1 
Het is onzeker of de debiteuren hun verplichtingen volledig zullen 
nakomen. 
 

 14 maximumscore 3   
• 850.000 + 70.000 + 20.000 + 50.000 + 0,95 x (80.000 + 155.000 + 

15.000) + 4.000 + 25.000 2 
•  – (500.000 + 50.000 + 57.000 + 94.300) = € 555.200 1 
 

 15 maximumscore 2 
• 555.200 x 0,045 x 1,50 =  € 37.476 1 
• De verwachte winst  € 57.027 is meer dan € 37.476, dus Peter de Beer 

gaat door als onafhankelijke vakgarage 1 
 
 

Opgave 3 
 

 16 maximumscore 3 
• De vaste verrekenprijs is 35 x 0,13 + 0,95 = 5,50 1 

• De kostprijs is 120
100

x 5,50 = 6,60 1 

• De verkoopprijs exclusief btw 100
66

x 6,60 = 10 

De verkoopprijs inclusief btw  10 x 1,19 = € 11,90 1 
 

 17 maximumscore 2 
80.000 x (10,00 – 6,60) = € 272.000 voordelig 
 

 18 maximumscore 2 
• (35 x 0,13 – 35 x 0,14) x 83.125 = 29.093,75 nadelig  1 
                                                             1.031,25 nadelig 
•                                                   € 30.125,00 nadelig 1 
 

 19 maximumscore 2 
 83.125 x 0,20 x 5,50 – 90.000 = € 1.437,50 voordelig 
 

 20 maximumscore 1 
282.625 – 30.125 + 1.437,50 = € 253.937,50 voordelig 
 

Opgave 4 
 

 21 maximumscore 2 
De uitgaven aan baanhuur zijn 6.060 + 1.000 – 1.020 = € 6.040. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
De contributiebaten zijn 5.600 – 200 + 150 = € 5.550. 
 

 23 maximumscore 3 
Voorbeelden van een juiste berekening zijn: 
• Het saldo van ontvangsten en uitgaven is 5.600 + 1.800 + 620 – 6.040 

– 470 – 696 – 346 = 468 1 
• Het bedrag in kas op 31 december 2012 is 468 + 870 + 140 – 910 =  

€ 568    2 
 
of 
 
• Het saldo van baten en lasten is 5.550 + 1.800 + 620 – 6.060 – 420 –

216 – 300 – 346 = 628  1 
• Het eigen vermogen op 31 december 2012 bedraagt 1.790 + 628 =  

2.418 
Het bedrag in kas op 31 december 2012 is 2.418 + 3.840 + 1.020 – 
5.400 – 250 – 150 – 910 = € 568 2 

 
 

Opgave 5 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
hogere huisvestingskosten 
 

 25 maximumscore 2 

• loon en overig constant 
220.000 80.000

4
−

 = 35.000  1 

• huur 3 x 6.000 =  18.000 
totaal constante kosten € 53.000  1 

 
 26 maximumscore 2 

break-evenomzet 
53.000

0,35
 =  € 151.428,57 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 3 

• omzetdaling in branche 
608 640

640
−

 x 100%  = 5% 

omzet Open Boek 2012 = 396.000 x 0,95 =  376.200 1 
• omzet in kwartaal 4 = 376.200 x 0,40 = € 150.480  1 
• Deze omzet is minder dan de break-evenomzet, dus verlies  1 
 

 28 maximumscore 4 
dag huidige 

omzet/loon- 
verhouding 

behalen 
van de 

streefnorm 
wel / niet 

loonkosten 
bij 

streefnorm 

besparing 
op 

loonkosten 

ma 3,09 niet 154,33 145,67 
di 4,63 niet 231,50 68,50 
wo 4,63 niet 231,50 68,50 
do 4,63 niet 231,50 68,50 
vr 6,08 wel blijft 400 0 
za 7,37 wel blijft 550 0 
totaal 
week 

  1.798,83 351,17 

 
• kolom huidige omzet/loonverhouding 1 
• kolom loonkosten bij streefloon 1 
• kolom besparing op loonkosten 1 
• totale besparing per kwartaal 13 x 351,17 = € 4.565,21 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 
In deze opgave wordt een fout met betrekking tot de btw één keer 
aangerekend. 
 

 29 maximumscore 2 
• 270.000 x 0,7 = 189.000 1 
• 189.000 x 1,19 = € 224.910 1 
 

 30 maximumscore 2 

• op rekening eerste kwartaal 240.000 x 0,3 x 1
3

  =  24.000 

 

 op rekening tweede kwartaal 270.000 x 0,3 x 2
3

 = 54.000 + 1 

 78.000 
• ontvangsten 78.000 x 1,19 = € 92.820 1 
 
Opmerking 
Als de ontvangsten uit de verkoop op rekening van het eerste kwartaal niet 
zijn meegenomen, wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 7 de Volkskrant, juli 2011 (aangepast) 
 

einde  
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HA-0251-a-13-1-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2013-1 
 

management & organisatie 
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo. 
 
Bij het centraal examen management & organisatie: 
 
Op pagina 9 van het correctievoorschrift, bij vraag 26, moeten altijd 2 punten worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Toelichting: 
De formule op het formuleblad is niet geheel correct en levert geen bruikbaar antwoord 
op. 
 
NB 
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
  
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie 
havo. 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift  HAVO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 
 

 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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. 

3 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 Examens. 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 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; 

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; 
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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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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 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.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 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. 

 
NB2 Als het College voor 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 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 61 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 1 scorepunt afgetrokken 
tot een maximum van 2 scorepunten per opgave. 
 
Opmerking over percentage btw: 
Wanneer de kandidaat een berekening op basis van 21% btw in plaats van 19% heeft 
uitgevoerd deze berekening conform (de stappen in) het correctievoorschrift evenveel 
scorepunten toekennen als bij een berekening met 19% btw (ongeacht dat in de opgave 
19% btw is genoemd.) 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
(10.000 × 1,025 × 1,028 × 1,031 × 1,036 × 1,05) − 10.000 = € 1.817,48 
 

 2 maximumscore 2 
1,05 × (10.000 × 1,025 − 10.000) = € 1.092,85 
 

 3 maximumscore 1 
De AEX-index geeft een gemiddelde koersverandering. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
Pensioenfondsen hebben te maken met toekomstige verplichtingen. 
Wanneer de beleggingsresultaten van VastNed Retail sterk schommelen, 
komen de toekomstige uitkeringen mogelijk in het gedrang. 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Er is hier sprake van een belegging in een Turks winkelpand dat 

gekarakteriseerd kan worden als een high street shop. Dit past binnen 
het beleid het percentage beleggingen in high street shops te 
verhogen. 

− Er is sprake van een grotere landenspreiding. Turkije vormt nu slechts 
4% van de vastgoedportefeuille. 

 
 6 maximumscore 1 

De ontvangsten (huur) zijn in euro’s.  
 

 7 maximumscore 3 

• Aantal geplaatste aandelen = 92.476.000
5

 = 18.495.200 1 

• Intrinsieke waarde per aandeel op 31 december 2011 bedraagt 
1.074.905.000

18.495.200
 = € 58,12 1 

• De beurskoers van 31 december 2011 van € 51,98 ligt niet boven de 
intrinsieke waarde per aandeel, dus voldoet niet aan de voorwaarde 1 

 
 8 maximumscore 2 

• Een lagere pay out ratio betekent dat een groter deel van de winst 
wordt gereserveerd  1 

• Winstreserves vormen een onderdeel van het eigen vermogen 1 
 

 9 maximumscore 2 
Indirect beleggingsresultaat is de waardestijging van de winkelpanden. 
Deze waardestijging komt niet tot uitdrukking in een stijging van de liquide 
middelen.  
 
Opmerking 
0 of 2 punten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
• streefcijfer 1:  

kort vreemd vermogen 
totaal vreemd vermogen

 = 202.785  600
939.727  1.600

+
+

 = 0,216 1 

 
• streefcijfer 2:  

 solvabiliteit: 1.074.905
2.014.632  1.600+

 × 100% = 53,31% 1 

 
 11 maximumscore 1 

 600.000
4  150.000×

× 1 jaar = 1 jaar  

 
 12 maximumscore 4 

soort risico past binnen 
risicobeleid 
ja/nee 

motivatie waarom wel/niet 

strategisch risico ja een verwijzing naar vraag 5 
valutarisico ja een verwijzing naar vraag 6 
financieringsrisico ja streefcijfer 1: 

kort vreemd vermogen
totaal vreemd vermogen

 =  

 0,216 < 0,25 
streefcijfer 2: 
solvabiliteit is 53,31% > 45% 
 

renterisico nee streefcijfer 3: 
Van de financiering van het Turkse 

pand heeft slechts 600
1.600

 deel een 

vaste rente. Dit is minder dan 2
3

. 

streefcijfer 4: 
De looptijd van de lange lening: 
1.000.000
4 x 50.000

 x 1 jaar = 5 jaar ( > 3 

jaar). 
 
• strategisch risico + valutarisico + financieringsrisico  2 
• renterisico 2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 2 
31.100 − 22.490 − 20% van 31.100 × 0,5 = € 5.500 
 

 14 maximumscore 1 
8 × 1.487,50 = € 11.900 
 

 15 maximumscore 2 
( )20%  4.400  5.200  2.800  2.600  4.500  10.000

4
× + + + + +

 = € 1.475 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 2 
Zie grafiek bij correctievoorschrift van vraag 17 
 
• De lijn begint in de oorsprong 1 
• de juiste steilheid  1 
 

 17 maximumscore 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat er geen relatie is tussen de 
reclamekosten en de omvang van de omzet/afzet (voorbeeld: een vast 
budget voor de advertentiekosten). 
 
Opmerking 
0 of 2 punten toekennen.  
 

 19 maximumscore 2 
100% − 70% − 6% − 30.000 = 13.200 
 

omzet = 43.200
0,24

 = € 180.000,- 

 
 

Opgave 5 
 

 20 maximumscore 2 
• 99.280 − 90 × 160 − 40 × 100 + 3.120 = € 84.000 1 

• 84.000
240

 = 350 full time leden  1 

 
 21 maximumscore 3 

• Elke baan is 6 × 13,5 + 9 = 90 uur beschikbaar per week.  
Er zijn 3 banen, dus de capaciteit is 90 × 3 = 270 baanuren per week 1 

• De leden gebruiken 251 baanuren per week 1 

• De bezettingsgraad is 251
270

 × 100 = 92,96% 1 

 
 22 maximumscore 3 

• 352 × 240 + (90 − 5 + 8) × 160 + (40 − 10 + 6) × 100 = € 102.960 2 
• 102.960 + 3.120 = € 106.080 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 5 
Ontvangsten Uitgaven 
Contributie 2012-
2013 

106.080 Baanhuur 2012-2013 140.000 

Sponsors 36.114 Lidmaatschap SBN 10.560 
Competitiebijdrage 1.330 Competitietrainingen 770 
  Competitiekleding 700 
  Toernooien 1.600 
  Bestuur 190 
    
(saldo) 10.296   
                             
 153.820  153.820 
 
berekeningen  
• Sponsor 20.000 + 16.114  

Competitiebijdrage 7 × 5 × 38  1 

• Baanhuur 105.000
3 

 × 4 =  1 

• Lidmaatschap SBN 352 × 30  1 

• Competitietraining 7 × 10 × 12 × 11
12

  1 

• Competitiekleding 7 × 100  
Saldo: er ontstaat een tekort van (140.000 + 10.560 + 770 + 700 + 
1.600 + 190) - (106.080 + 36.114 + 1.330)  1 

 
 24 maximumscore 2 

• De contributieverhoging in procenten is 10.296
102.960

 × 100 = 10% 1 

• De contributie voor full time leden wordt 1,10 × 240 = € 264 1 
 

 25 maximumscore 2 

• Het huren van één baan kost per persoon 40 × 15
2

 = € 300 per jaar 1 

• De contributie is minder dan € 300, dus Tom en zijn vriend blijven nog 
steeds lid  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 

 26 maximumscore 2 
operational lease 
Voorbeeld van een juiste motivering is: 
De leasemaatschappij is economische en juridische eigenaar van de auto. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 punten toekennen. 
 

 27 maximumscore 2 
800 × 0,85 × 12 × 5 = € 40.800 
 

 28 maximumscore 3 
Kopen  
kosten per jaar per auto:  

• afschrijvingen 39.400  10.000
3
−  9.800 1 

• belasting/verzekering      1.462 
totaal 11.262 
te ontvangen: 12 × 300 −  3.600 
   7.662 1 

Leasen 
kosten per jaar per auto 

•  40.800
5

 € 8.160  per auto 

De auto’s kopen is voordeliger dan de auto’s leasen 1 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Door kopen van de auto’s daalt de liquiditeit van de onderneming sneller  
dan bij leasing. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  
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 HA-0251-a-12-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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. 

3 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 Examens. 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 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; 

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; 
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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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 
 

NB 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 61 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 twee scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
70 – 20 + 40 – 80 – 10 = 0 zakken.  
 

 2 maximumscore 1 
Deze wijkt af, want de voorinkoop van 25 februari telt niet mee bij 
berekening van de technische voorraad, maar wel bij de berekening van de 
economische voorraad. 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
− FIFO: 80 x 350 – (50 x 160 + 30 x 140) = € 15.800. 
− LIFO: 80 x 350 – (40 x 140 + 40 x 160) = € 16.000.  

Ze gebruikt de FIFO-methode. 
 
Opmerking 
0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 4 maximumscore 2 
Het balanstotaal neemt toe. 
Voorbeeld van een juiste motivering is: 
− De balanspost Kas/Bank/Debiteuren (tegen verkoopwaarde) neemt 

meer toe dan de balanspost Voorraad (tegen inkoopwaarde) afneemt. 
− De balanspost Eigen vermogen neemt toe door de verkoopwinst.  
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
De bv is een rechtspersoon waardoor financiële verplichtingen van de 
onderneming niet kunnen worden verhaald op het privévermogen van de 
eigenaren. 
 

 6 maximumscore 1  
In 1996 was sprake van een vof (of openbare vennootschap), te zien aan 
de posten Vermogen Johan en Vermogen Ineke. In 2012 is de post 
Aandelenvermogen opgenomen. 
 

 7 maximumscore 2 
• de post Loonkosten 1 
• één van de volgende berekeningen: 1 

− In 1996 waren de loonkosten € 25.000 (trainer) en in 2012 worden 
de loonkosten van de trainer 25.000 x 1,0216 = 34.319,64. De totale 
loonkosten in 2012 waren 120.000. De DGA’s hebben in dat jaar 
loon ontvangen. 

− In 2012 stijgt de post loonkosten met 117.000 (142.000 - 25.000). 
Dit is meer dan alleen door de loonkostenstijging van de trainer 
9.319,64 (25.000 x 1,0216 - 25.000). De DGA’s hebben in dat jaar 
loon ontvangen. 

 
 8 maximumscore 2  

• In 1996 was Johan’s inbreng 12.000
20.000

x 100% = 60%  1 

• Johan’s aandeel in het eigen vermogen is 60% van 160.000 = € 96.000 1 
 

 9 maximumscore 2 
• De contante waarde per 1 januari 2013 van Johan’s deel van de 

nettowinst van 2017 bedraagt 
5

60% van 28.000
1,04

= 13.808 1 

• De totale contante waarde bedraagt hiermee € 97.573  1 
 

 10 maximumscore 1 
Aangezien de contante waarde hoger is dan het aandeel in het eigen 
vermogen (96.000), bedraagt de overnamesom € 97.573.  

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 3 
• benodigd bedrag voor overnamesom  

en investering: 73.000 + 97.573 = 170.573 1 
• opbrengst verkoop krachttraining 41.000  1 
• inzet eigen liquide middelen en  

effecten 80% van 90.000 72.000 
                                                                                          113.000  
benodigd bankkrediet   €   57.573 1 

 
 12 maximumscore 3 

 
Nettowinst 2013 € 45.000,00 
Financiële baten 2013   €   1.000,00 
Financiële lasten 2013  € 14.430,11 
Bedrijfsresultaat 2013   € 58.430,11 
Rentedekkingsfactor  4,0 

 
Toelichting: 
• financiële lasten 2013: 10.400 + 0,07 x 57.573 = 14.430,11 1 
 

• De rentedekkingsfactor is 58.430,11
14.430,11

 = 4,0  1 

 
• en ligt daarmee onder de norm van 4,5. De bank verstrekt geen lening 1 
 

 13 maximumscore 2 
Bij operational leasing kunnen de verouderde fitnessapparaten op korte 
termijn terug naar de verhuurder. 
 
 

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 1 
€ 7.450 
 

 15 maximumscore 2 
7.450 + 320 - 240 = € 7.530 
 

 16 maximumscore 2 
2  x 6.000
3

20
 = 200 uur 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 3 
• toename zaalhuur =  200 x (21,75 - 20) =  350  

aantal spelende leden = 70 

contributieverhoging 350
70

 = € 5   1 

 

• in procenten per pupil = 5
80

 x 100% = 6,25% 1 

 

• voor een senior 5
110

x 100% = 4,55%  

vader heeft gelijk 1 
 
 

Opgave 4 
 

 18 maximumscore 1 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 

 19 maximumscore 3 
• 350.000 - 15% x 350.000 = 297.500 1 
•  25% x (350.000 - 52.500) = 74.375 1 
•                                            140.000 

                                         €  83.125  1 
 

 20 maximumscore 1 
83.125

1.250.000
 x 100% = 6,65%  

 
 21 maximumscore 2 

• maximaal stockdividend 0,85 x  83.125  = € 70.656,25 1 

• dit omvat 70.656,25
20

 = 3532,8 aandelen 1 

 
Opmerkingen 
Wanneer is afgerond naar 3.532 aandelen, geen scorepunt aftrekken. 
Wanneer is afgerond naar 3.533, 1 scorepunt aftrekken. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 5 
 

 22 maximumscore 1 
De loonkosten hangen niet af van de omzet / afzet. 
 

 23 maximumscore 2 
(1.416 + 870,85 x 2 x 0,75) x 1,08 x 1,3 x 3 = € 11.466,22 
 

 24 maximumscore 3 
• loonkosten 11.466,22 

interest (50.000 - 3 x 5.000) x 0,06 x 0,25 = 525,00 1 
• afschrijvingskosten 

44.625
1,19

x 0,20 x 0,25 1.875,00 1 

• huurkosten 2.250 x 3 = 6.750,00 
overige exploitatiekosten 2.600 x 3 = 7.800,00 
totaal € 28.416,22 1 

 
 25 maximumscore 2  

19% = 2,28 dus omzet is 100% = € 12,00 
 

 26 maximumscore 3 

• prijs per maaltijd 37,10
1,06

 = 35,00 1 

• variabele kosten per maaltijd = 15 x 1,10 = 16,50 
dekkingsbijdrage per maaltijd  18,50 1 

 
• prijs drank = 12,00 

variabele kosten drank = 100
150

 x 12 = 8,00 

dekkingsbijdrage drankjes  4,00 
dekkingbijdrage per gast € 22,50  1 

 
 27 maximumscore 2 

• 28.416,22
22,50

= 1.262,9   1 

• dus 1.263 gasten per kwartaal 1 
 

 28 maximumscore 1 
5.000

4
 = € 1.250 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 1 
8.000

4
 x 1,25 = 2.500 

 
 30 maximumscore 3 

• Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
dekkingsbijdrage 2.500 x 22,50 = 56.250 
constante kosten 38.000 + 1.250 = 39.250 
resultaat eerste kwartaal 2011 € 17.000 voordelig 2 
 

• De heer Ton zal uitbreiden, want het verwachte resultaat is hoger dan  
€ 10.000 1 

 
 

Opgave 6 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− door een liquiditeitsprobleem  

Een eventueel faillissement wordt veroorzaakt doordat de onderneming 
niet meer aan haar kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. 

− door een solvabiliteitsprobleem  
Indien de solvabiliteitspositie slecht is, lukt het wellicht niet om 
bankkrediet aan te trekken / te verhogen. Hierdoor kan de 
onderneming niet meer voldoen aan haar kortlopende 
betalingsverplichtingen.  

 
 32 maximumscore 2 

Voor het vaststellen van liquiditeitsproblemen/betalingsproblemen op korte 
termijn zijn ook van belang: 
− de mate waarin het rekening-courant krediet gebruikt is 
− de samenstelling van de voorraden en de debiteuren 
− de krediettermijn van debiteuren en crediteuren 
 
per juist antwoord  1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 2 

• + + +
+ + +

300 600 900 850
1.600 1.190 1.250 100

 

= 2.650
4.140

 

= 0,64 1 
• Marjon heeft gelijk, want de current ratio verbetert niet 1 
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 Volkskrant, bewerkt 
 

 

einde  
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HA-0251-a-12-1-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2012-1 
 

management & organisatie 
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen management & organisatie havo: 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 7, tweede deelscorebolletje, eerste 
opsommingsstreepje, moet de zin 
 
De totale loonkosten in 2012 waren 120.000. 
 
worden vervangen door: 
 
De totale loonkosten in 2012 waren 142.000. 
 
 
Op pagina 9 van het correctievoorschrift, bij vraag 23, moeten altijd 2 punten worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Toelichting: 
Op pagina 9 van het vragenboekje, bij vraag 23 staat: 
“Bereken de loonkosten voor het eerste kwartaal van 2010”. 
De kandidaat gebruikt hierbij informatiebron 6. Hier staan echter niet de gegevens van 
het eerste kwartaal van 2010 maar de gegevens vanaf juli 2010. De vraag kan daarom 
niet juist beantwoord worden. 
 
N.B. 
In vraag 24 spelen de loonkosten geen rol meer voor de scoretoekenning. De corrector 
kan daar de vakspecifieke regel toepassen (zie pagina 3 van het correctievoorschrift). 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie 
havo. 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift HAVO 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 
 

 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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. 

3 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 Examens. 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 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; 

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; 
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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. 

4 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. 

5 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. 

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

7 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 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 
 

NB 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 60 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 twee scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− lifo 
− fifo 
 

 2 maximumscore 3 

• afzet 450.000
300

 = 1.500 producten 1 

 

• mutatie voorraad −54.900 52.500
300

 =    + 8 producten 1 

 
• verwachte aantal inkopen 1.508 producten 1 
 

 3 maximumscore 2 
58.500
450.000

 x 100% = 13% 

 
 4 maximumscore 2 

• budget  1.480 x 300 x 0,13 =       57.720 1 
• werkelijk                                      60.000  

resultaat                                   €   2.280 nadelig 1 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
lagere verzekeringspremie  
 

 6 maximumscore 3 

De uitkering bedraagt 0,75 x 30.000 x 1,028 x 1
12

 = € 2.196,86  

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 7 maximumscore 2 
Privé-opnames. Wanneer Peters een uitkering ontvangt, zal hij geringere 
privé-opnames hoeven doen (de extra medewerker blijft in dienst en er is 
dus geen sprake van minder loonbetaling).  
 
Opmerking  
0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 8 maximumscore 3 
getallen in euro’s week 

44 
week 

45  
week 

46 
week 

47 
week  

48 
saldo liquide middelen 
begin 

              
8.000 

 
- 7.180 

 
- 3.830 

 
- 330 

 
3.170 

ontvangsten      
verkoop 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 
uitgaven      
inkoop ingrediënten 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
hypotheekuitgaven 3.000    3.000 
energie 1.680    1.680 
transport 200 200 200 200 200 
kantoor  150    
loon 14.000    14.000 
overig (inclusief 
verzekeringspremies) 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

privé-opnames     700    700    700    700     700 
totale uitgaven 22.580 4.050 3.900 3.900 22.580 
      
verandering liquide 
middelen 

-15.180 3.350 3.500 3.500 -15.180 

saldo liquide middelen 
eind 

- 7.180 - 3.830 - 330 3.170  - 12.010 

 
Conclusie:  
Peters komt eind week 48 in liquiditeitsproblemen, omdat het saldo eind 
week 48 uitkomt op 12.010 negatief en daarmee het rekening-
courantkrediet van 10.500 overschrijdt, waardoor Peters niet in staat zal 
zijn om zijn kortlopende schulden te betalen. 
 
• 12.010 2 
• conclusie  1 
 

 9 maximumscore 3 
In week 48 is de betaling 0,006 x (500.000 – 192.806) =  1.843,16.  
De besparing is daarmee 3.000 – 1.843,16 = € 1.156,84  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 10 maximumscore 2 
De stijging van de uitgaven aan ingrediënten in week 46 en dus ook in 
week 48 bedraagt 0,04 x 2.500 = 100  

kosten van ingrediënten per taart = 100
40

 = € 2,50  

 
 11 maximumscore 4 

 
berekeningen: 
− contant 20 x 14 = 280 
− op rekening van week 46 aan bedrijven 30 x 12 = 360 
− inkoop ingrediënten 40 x 2,50  100 
− bezorging   30 
 
• 280 1 
• 360 1 
• 100 + 30 1 
• 670 1 
 

 12 maximumscore 3 
• Zonder hypotheek- en taartenplan is er eind week 48 een 

tekort aan liquide middelen  12.010 – 10.500 = 1.510 1 
• Taartenplan levert op 670,00 

Hypotheekplan levert op 1.156,84 
  1.826,84 1 

• Het doel wordt bereikt 1 
 

taartenplan week 46 week 47  week 48 
ontvangsten    
contant 140 280 280 
op rekening    0    0 360 
totaal 140 280 640 
    
uitgaven    
extra inkoop ingrediënten 100 100 100 
bezorging   30   30   30 
totaal 130 130 130 
    
verandering liquide middelen 10 150 510 
verandering liquide 
middelen, cumulatief 

 
10 

 
160 

 
670 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Opgave 3 
 

 13 maximumscore 3 
Activazijde van de balans van Accell   
Vaste activa  
 Materiële vaste activa 
 Gebouwen en terreinen 
 Machines 
 Immateriële vaste activa 
 Goodwill 
 Licenties 
 Financiële vaste activa 
 Deelnemingen 
Vlottende activa  
     Voorraden 
 Debiteuren 
 Vordering op de belastingdienst 

 
Opmerking 
Bij elke onjuiste regel 1 scorepunt in mindering brengen. 
Als de volgorde binnen een subgroep anders is, geen scorepunt in 
mindering brengen. 
 

 14 maximumscore 2 
38.200 + 5.947 – 1.967 = € 42.180 (x 1.000), (indien uitgegaan is van 
boekwaarde op basis van historische aanschafwaarde). 
of: 
38.200 + 5.947 + 930 – 1.967 = € 43.110 (x 1.000), (indien uitgegaan is 
van boekwaarde op basis van actuele waarde). 
 
 

 15 maximumscore 2 
b. Investeringen leiden tot afname van liquide middelen (bij betaling aan de 
leverancier). 
 
Opmerking 
0 of 2 scorepunten toekennen. 
 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 2 
totaal dekkingsbijdrage – totaal constante kosten = 6.500 – 5.000 =  
€ 1.500 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 17 maximumscore 1  
1.500

4
  = 375 pizza’s  

 
 18 maximumscore 2  

De bezorgers worden per uur betaald, ongeacht het aantal bezorgde 
pizza’s. 
 
Opmerking 
0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 19 maximumscore 3  

• aantal bezorgde pizza’s = 1.650
7,50

 = 220 1 

• toename kosten = 220 x 4 + 400  = 1.280 1 

• winst = 1.650 + 220
2

 x 1,50 – 1.280 = € 535  1 

 
 

Opgave 5 
 

 20 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat door de publicatie het belang van 
stakeholders gediend wordt.   
  

 21 maximumscore 1 
De intrinsieke waarde is gelijk aan het eigen vermogen = € 2.241 miljoen.  
 

 22 maximumscore 2 

aantal aandelen = 180.000.000
0,48

= 375 miljoen 

375 mln x  21,50 = € 8.062,5 miljoen  
 

 23 maximumscore 1 
Bij een overnamegerucht stijgt de vraag naar de aandelen van SAVO. 
Hierdoor stijgt de beurskoers en (bij gelijkblijvend aantal geplaatste 
aandelen) ook de beurswaarde van SAVO. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 24 maximumscore 2 
winstverdeling 2010 en 2009 van SAVO in miljoenen euro's 
 2010 2009 
Winst voor belasting 468  779 
Vennootschapsbelasting (25%) 117  195 
Winst na belasting 351  584 
Dividend 255 263 
Reservering  96 321 

 
• vennootschapsbelasting 1 
• reservering 1 
 
Opmerking 
dividend: 0,68 x 375 = 255 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− om in mindere tijden de politiek van een ruim dividendbeleid, zoals 

toegepast in de goede jaren, te kunnen continueren 
− SAVO heeft weinig groei- en investeringsmogelijkheden. Winsten 

worden veelal gereserveerd om daarmee investeringen te kunnen 
doen.  

 
per juiste reden 1 
 

 26 maximumscore 2 
255
180

 x 100% = 141,7%  

 
Opmerking 
0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 27 maximumscore 1 
0,68

13,76
 x 100% = 4,9%   
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Antwoord 
 

Scores 
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Opgave 6 
 

 28 maximumscore 2 
100.000 × 1,047 = € 131.593,18 
 

 29 maximumscore 2 

( )6
35.000
1,04

 = € 27.661,01 

 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 

 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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. 

3 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 Examens. 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 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; 

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; 
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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. 

4 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 punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

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

7 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 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 
 

NB 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 65 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 

1.524 × 
100
119

 × 
30

130
 = € 295,54 

 
 2 maximumscore 2 

Koop op afbetaling, want de scooter wordt bij aflevering direct eigendom  
van de koper. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 3 maximumscore 2 
• Totaal termijnbedragen 60 × 37,64 = 2.258,40 1 
• Totaal contante betaling 1.524,00 

Kredietkosten €  734,40 1 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− dekking van administratiekosten 
− vergoeding voor (het verzekeren van) het risico van wanbetaling 
− interest(derving) 
− winst 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− afschrijvingskosten  
− interestkosten 
− kosten van een vergunning 
 

 6 maximumscore 2 

Opslagpercentage 
70.700
10.100

× 100% = 700% 

7 × 11.000 − 11.000 − 28.000 = € 38.000  
 

Vraag Antwoord Scores
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 7 maximumscore 1 
De winst is volledig opgenomen door de eigenaar. 
 

 8 maximumscore 1 
58.000

0,10
 = € 580.000 

 
 9 maximumscore 1 

Tot de constante kosten, omdat deze kosten onafhankelijk zijn van de 
omzet van het café. 
 

 10 maximumscore 3 

• Investering in verbouwing 
53.550 100 x 53,55

1,19
−

 =  40.500 1 

• Afschrijvingskosten verbouwing 
40.500 1.500

10
−

 = 3.900 1 

• Afschrijvingskosten inventaris 525 
Totale afschrijvingskosten €  4.425 1 

 
 11 maximumscore 2 

4.425 + 40 × 15 × 16 + 2.975 = € 17.000 
 

 12 maximumscore 3 

• 250 x 1,80
1,19

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 × 0,71 × 85 = 22.821,43 2 

• (22.821,43 + 10.210,08 + 4.301,83) × 0,75 = € 28.000 1 
 

 13 maximumscore 1 
580.000 + 45.000 = € 625.000 
 

 14 maximumscore 2 

• 38.000 + 28.000 - 17.000
625.000 

 × 100% = 7,8 %  1 

• dus voldoet niet aan de ondergrens van 10% 1 
 
 

Pagina: 187Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag Antwoord Scores

HA-025-1-1-c 6 lees verder ►►►

Opgave 3 
 

 15 maximumscore 2 
De solvabiliteit verslechtert.  
Voorbeeld van een juiste motivering: 
• Door de afschrijvingskosten op de leningen daalt de winst/het eigen 

vermogen  1 
• terwijl het vreemd vermogen gelijk blijft 1 
 

 16 maximumscore 3 
• Maximaal kan geleend worden 4,5 × 52.000 = € 234.000  1 
• Benodigd:                                230.000 × 1,10 = € 253.000 1 
• Het bruto jaarinkomen is niet toereikend 1 
 

 17 maximumscore 2 
• Verlagen, want wanneer het interestpercentage stijgt, zouden de 

(maand)lasten (bij ongewijzigde norm) toenemen  1 
• De kans op wanbetaling door de kredietnemers stijgt hierdoor 1 
 

 18 maximumscore 3 

0,05 × 234.000 × 0,58 × 
1

12
 = € 565,50 

 
 

Opgave 4 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
− een grotere zekerheid van ontvangst abonnementsgeld 
− lagere administratiekosten 
 

 20 maximumscore 3 

(154 + 2) + 
154 + 2
1,015

 – 300 = 156 + 153,69 – 300 = € 9,69 

 
 21 maximumscore 2 

• Vooruitontvangen bedragen   1 
• Credit, want er ontstaat een verplichting 1 
 

 22 maximumscore 2 
Afnemerskrediet, want de afnemer betaalt eerder dan de leverancier de 
dienst verleent. 
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Opgave 5 
 

 23 maximumscore 2 
• SABMiller doet een bod (van 48,25 euro), dat (83%) hoger is dan de 

beurskoers op dat moment 1 
• De vraag naar het aandeel Grolsch stijgt hierdoor 1 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• leveranciers  1 
• SABMiller kan kiezen voor een andere leverancier 1 
 

 25 maximumscore 2 
Nee, want 
(voorbeeld van een juiste motivering is): 
− De beslissingsbevoegdheid ligt bij de algemene vergadering van 

aandeelhouders.  
− Een RvC houdt in naam van de aandeelhouders toezicht op het 

bestuur en voorziet het bestuur van adviezen, maar heeft hierin geen 
beslissingsbevoegdheid. 

 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 26 maximumscore 2 
• De verhouding vreemd vermogen t.o.v het balanstotaal  1 
• daalt van 46,2% naar 45,1% 1 
 

 27 maximumscore 3 
• Geplaatst aandelenvermogen  16,9 

Agioreserve                             29,4 
Overige reserves                   212,2 
Eigen vermogen                    258,5 (miljoen euro) 1 

• Dat is 
258.500.000 
16.911.917

 = 15,29 per aandeel. 1 

• Het bod per aandeel is 
−48,25 15,29

15,29
 × 100% = 216% hoger dan de 

intrinsieke waarde per aandeel 1 
 
Opmerking 
Als uitgegaan is van 16.900.000 aandelen, dit niet fout rekenen. 
 

 28 maximumscore 1 
Grolsch bestaat niet meer als zelfstandige onderneming. 
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 29 maximumscore 2 
• Benodigd is 16.911.917 × 48,25 = € 816 miljoen 1 
• Beschikbare liquide middelen zijn € 1.000 miljoen, dus SABMiller kan 

de overname geheel met eigen liquide middelen financieren 1 
 
 

Opgave 6 
 

 30 maximumscore 2 
2.400 + 1.750 – 625 = 3.525 stuks 
 

 31 maximumscore 2 
625 + 1.500 – 1.250 = 875 stuks 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− Op een prijsstijging, want de economische voorraad is op  

31 oktober 2010 positief. 
− Op een prijsdaling, want er is een afname van de economische 

voorraad in oktober 2010. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 33 maximumscore 1 
De technische voorraad. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
opgave 1 www.scooterland.nl (aangepast) 
bron 6 Volkskrant 20 november 2007
bron 7               Jaarverslag Grolsch 2007 (aangepast)
 

einde  HA-0251-a-11-1-c* 
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 management & organisatie tie  
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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. 

3 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 Examens. 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 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; 

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; 
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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. 

4 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 punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

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

7 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 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 
 

NB 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 62 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 1 scorepunt afgetrokken 
tot een maximum van 2 scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 3  
• nettowinst 18.650.000 

vennootschapsbelasting 25% 4.662.500 
nettowinst na belasting 13.987.500 
preferent dividend 10% × 3.000.000 300.000 
dividend 5% x 80.000.000 4.000.000 
resterende winst  9.687.500 1 

• extra naar houders van gewone aandelen 
1
4

 × 9.687.500 2.421.875 1 

• over voor de reserves €  7.265.625 1 
 

 2 maximumscore 2 
• De verplichtingen zijn 18.650.000 – 7.265.625 = € 11.384.375 1 
• De beschikbare liquide middelen zijn € 5.000.000 en zijn dus 

ontoereikend 1 
 

 3 maximumscore 2 
• Onjuist, door de herwaardering stijgt de balanswaarde  1 
• maar er komen geen liquide middelen beschikbaar 1 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
Een toekomstige stijging van de kosten kan niet worden doorberekend in 
de offerteprijs. 
 

 5 maximumscore 2 
• de executiewaarde  1 
• omdat dit de meest waarschijnlijke opbrengst zal zijn waarmee de 

hypotheeklening kan worden afgelost (bij gedwongen verkoop indien 
de hypotheekgever in gebreke blijft) 1 

 
 6 maximumscore 3 

 
Debet        Openingbalans FIVELZIGT per 1 januari 2011           Credit 
                                          getallen in euro’s 
Gebouwen 
en terreinen   1.175.000

Eigen Vermogen  1.000.000 

Inventaris  25.000 4,75% Hypothecaire 
lening 

  
 200.000 

Voorraad   2.500   
Bank     5.000   
Kas     500 Crediteuren       8.000 
    1.208.000     1.208.000 

 
 7 maximumscore 2 

jaar beginschuld annuïteit interest aflossing eindschuld
1 200.000 13.837 9.500 4.337 195.663 

 
berekening: 
interest 200.000 × 0,0475 = € 9.500 
aflossing 13.837 − 9.500 = € 4.337 
 

 8 maximumscore 3 

minicamping 318,75 × 
19
38

× 30 × 1,19 = 5.689,69 

B&B   145,05 × 52 × 
12
38

 × 1,19 = 2.834,43  

totale loonkosten  €  8.524,12 
 
 

Pagina: 195Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0251-a-11-2-c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 2 
gebouw    4.500 

verbouwing 
−525.000 387.500

25
 = 5.500 

inrichting 
25.000 0

10
−

 = 2.500 

totale afschrijvingskosten € 12.500 
 

 10 maximumscore 1 
Het zijn variabele kosten, omdat ze afhankelijk zijn van de omzet. 
 

 11 maximumscore 3 
B&B: 
360 × 0,55 × 5 × 42 = 41.580 
360 × 0,4 × 2 × 26,50 = 7.632 
      49.212,00 
 
Minicamping: 30 × 7 = 210 nachten 
210 × 0,6 × 25 × 13 = 40.950,00 
210 × 0,6 × 25 × (3,5 – 2) × 3,30 = 15.592,50 
210 × 0,3 × 25 × 1 = 1.575,00 
      58.117,50 
 
totale opbrengst  € 107.329,50 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 3 
 

Resultatenbegroting FIVELZIGT over 2011 
getallen in euro’s 

Opbrengsten:   
Minicamping 58.117,50  
B&B                49.212,00   
 107.329,50 
Kosten:   
Lonen       8.524,12  
Afschrijving 12.500,00  
Hypotheek  9.500,00  
Deelnemerschap SVR      2.146,59  
Overige kosten             12.000,00   
     44.670,71 
Bedrijfsresultaat €  62.658,79 

 
berekening deelnemerschap SVR: 
0,02 x 107.329,50 = 2.146,59 
 
•   9.500,00 1 
•   2.146,59 1 
• 62.658,79 1 
 

 13 maximumscore 1 
Ja, dat zal lukken, want het verwachte bedrijfsresultaat is hoger dan de 
gestelde inkomenseis ( € 62.658,79 > € 57.000). 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 2 
(200.000 – 35.000 + 10.000) × 9,30 = € 1.627.500 
 

 15 maximumscore 2 
35.000 × (13,10 – 9,30) = 35.000 × 3,80 = € 133.000 voordelig 
 

 16 maximumscore 2 
10.000 × (6,10 – 5,90) + 10.000 × 2,20 – 26.200 = € 2.200 nadelig 
 

 17 maximumscore 2 
133.000 – 2.200 + 300 = € 131.100 voordelig 
 
 

Opgave 4 
 

 18 maximumscore 3 
• totale aanschafwaarde              30 × 20.000     = € 600.000 

totale afschrijving in 20 jaar      20 × 12 × 1.875 = € 450.000 1 
• totale restwaarde € 150.000 1 

• restwaarde per garage 
150.000

30
 = € 5.000 1 

 
 19 maximumscore 2 

• Op de resultatenbegroting worden de maandelijkse interestkosten 
opgenomen  1 

• De rentebetaling is niet in januari, maar aan het eind van het jaar, dus 
deze staat niet op de liquiditeitsbegroting van januari 1 

 
 20 maximumscore 2 

• Aflossing per jaar is 
600.000

20
 = 30.000 1 

• Na 9 jaar is de schuldrest 600.000 – 9 × 30.000 = € 330.000 1 
 

 21 maximumscore 2 
2 × 75 × 30 = € 4.500 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 5 
 

 22 maximumscore 1 
Nee, want volgens artikel 10 lid 2 uit de statuten mag het bestuur niet 
zelfstandig aankopen verrichten die de honderdduizend euro te boven 
gaan. 
 

 23 maximumscore 3 

• afschrijving 
(113.000 + 27.000) x 0,95

10
 = 13.300 1 

• interest 6.900 
loonkosten 14.000 
bijkomende kosten 43.800 
 

      totale kosten 78.000 1 
 

• 
78.000

4
 = € 19.500 per baan 1 

 
 24 maximumscore 2 

• beschikbare verhuururen 13 uren × 4 banen × 7 dagen = 364  1 
• niet verhuurde uren (4 x 7 x 2 + 2 x 2 x 2 + 1 x 5 x 2) = 74  

verhuururen per week 290 1 
 

 25 maximumscore 2 
• totale kosten 78.000 

totale baropbrengsten 15.000 
exploitatietekort te dekken door verhuur 63.000 1 

 

• 
63.000

23 x 290
 = € 9,45 1 

 
 26 maximumscore 2 

• Bij minder verhuur dan (normaal) verwacht 1 
• zal de dekking van de constante kosten minder zijn 1 
 

 27 maximumscore 2 
23 × 1,25 × 9,45 = € 271,69 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 1 
effecten 
 

 29 maximumscore 1  
interest op spaarrekeningen 
 
Opmerking  
Koerswinst op aandelen is onjuist, want er zijn geen aandelen verkocht in 
2008. 
 

 30 maximumscore 2 

• 
10,9
88,8

 × 100% = 12,27%  1 

• Het KWF voldoet aan dit criterium  1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 makelaardij  
bron 4 SVR (aangepast) 

einde  HA-0251-a-11-2-c* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
tevens oud programma management & organisatie 

 

 
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 de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
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 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. 

3 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 Examens. 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 
beoordeling centraal examen 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; 

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;
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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. 

4 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 punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

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

7 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 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 63 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
3.400 + (68.000 × 0,60 − 41.500) = € 2.700,- voordelig. 
 

 2 maximumscore 2 
68.000 × (17,01 − 15,75) = 68.000 × 1,26 = € 85.680,- voordelig. 
 

 3 maximumscore 2 
2.700 + 85.680 − 9.800 = € 78.580,- voordelig. 
 

 4 maximumscore 2 
68.000 × 17,01 − 68.000 × 11,95 − 41.500 − 224.000 = € 78.580,-  
voordelig. 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2  
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• er meerdere personen eigenaar zijn van die onderneming  1 
• de onderneming geen rechtspersoonlijkheid bezit 1 
 

 6 maximumscore 1  
Vennootschapsbelasting. 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− De eigenaren zijn (in het algemeen) niet meer aansprakelijk met hun 

privévermogen voor schulden van de zaak. 
− De eigenaren zijn (als directeur) in loondienst en derhalve verzekerd 

volgens het sociale verzekeringsstelsel. 
− Er is een betere continuïteit. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 2 
• De exacte grootte van de verplichting is niet bekend 1 
• Het moment waarop en aan wie die verplichting moet worden voldaan 

is niet bekend 1 
 

 9 maximumscore 2 
100 × 5,4 minuten =         540 minuten 
3 × 2 × 90 minuten =        540 minuten 
35 × 72 minuten =         2.520 minuten 
Totaal           3.600 minuten 
 
3.600 x 50

60
 = 3.000 manuren 

 
 10 maximumscore 4 

 Hoeveelheid Prijs per 
eenheid 

Bedrag Bedrag 

 
Arbeid 

 
3.000 

 
€     42,- 

 
 € 126.000,- 

 

 
Winterkorting 

 
3.000

7,5
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

= 400  

 
€     25,- 

 
 €   10.000,- 

 

Arbeid na 
korting 

    
€ 116.000,- 

 
Grondverf 

 
50 × 4,5 = 225

 
€     40,- 

 
 €     9.000,- 

 

 
Glanslak 

 
50 × 4,5 = 225

 
€     52,- 

 
 €   11.700,- 

 

Overige 
materialen 

 
50  

 
€     77,- 

 
 €     3.850,- 

 

Bruto totale 
materialen 

   
 €   24.550,- 

 

Extra winter 
korting 
materialen 

   
 €     2.455,- 

 

Netto 
materialen 

    
€   22.095,- 

Totaal     € 138.095,- 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 1  

Ja, want de werkelijke kosten bedragen nu €138.095
50

 = € 2.761,90 per 

woning en dat is minder dan de getroffen voorziening van € 2.800,-  
per woning. 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Er kan een betere spreiding van het werk over het jaar plaatsvinden. 
− Er kan minder prijsconcurrentie tussen schildersbedrijven zijn als ze 

brancheafspraken maken. 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− de loonstijging is groter dan verwacht. 
− de materialen zijn duurder dan verwacht. 
 

 14 maximumscore 2 
• Verschil in de grootte van de onderliggende bedragen per jaar  1 
• Het moment van ontvangst van deze bedragen verschilt 1 
 

 15 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het Uniplan contract meer zekerheid 
biedt aan de Regenboog, omdat het niet tussentijds opzegbaar is. 
 
 

Opgave 3 
 

 16 maximumscore 1 
Vooruitbetaalde verzekeringspremie.  
 

 17 maximumscore 2 
19.800 + 150.000 – 0,60 ×  200.000 = € 49.800,- 
 

 18 maximumscore 2 

(12.320 – 12.320) + 0,30 ×  200.000 × 2
3

 = € 40.000,- 

 
 19 maximumscore 3 

12.320 +  0,70 × 200.000 + 1
3

 ×0,30 ×  200.000 = € 172.320,-             
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 4 
 

 20 maximumscore 1 
300.000 20.000

4
−  = € 70.000,- 

 
 21 maximumscore 1 

Deze afschrijvingskosten zijn onafhankelijk van de hoeveelheid 
gesorteerde eieren.  
 

 22 maximumscore 2 
 

0
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1 2 3 4 5 6

totale
kosten

gesorteerde hoeveelheid in miljoenen eieren

TK SE II
TK SE I

 
 

 23 maximumscore 2 
SE I, omdat bij een te sorteren hoeveelheid van 5 miljoen eieren de 
jaarlijkse totale kosten lager zijn dan bij SE II. 
 
 

Opgave 5 
 

 24 maximumscore 1  
Statuten. 
 

 25 maximumscore 3 
97.500 − 300 + 350 − 100 = € 97.450,- 
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Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 2 
Totale baten   161.818 
Totale lasten  167.164 
Resultaat:          5.346 negatief 
 
Eigen vermogen op 1 juli 2009: − 8.600 − 5.346 = − € 13.946,-  
 

 27 maximumscore 2 
• Interest 2009-2010: 0,06 × (24.000 - 6.000) = 1.080  1 
• De extra sponsorbijdrage: 2.000 - 1.080 = € 920,- 1 
 

 28 maximumscore 4 

• De omzet 2008-2009: 14.000
0,28

= 50.000 1 

• De omzet 2009-2010: 0,90 ×  50.000 = 45.000 1 
• De brutowinst 2009-2010: 0,40 ×  45.000 = 18.000 1 
• De toename van de brutowinst: 18.000 - 14.000 = € 4.000,- 1 
 

 29 maximumscore 2 
Het eigen vermogen bedraagt op 1 juli 2009             13.946 (negatief) 
Het verwachte saldo baten en lasten 2009 - 2010 =    6.054 (negatief) 
Het verwachte eigen vermogen op 1 juli 2010       =  20.000 (negatief) 

Verhoging contributie per lid 20.000
800

 = € 25,- 

 
 30 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De (forse) verhoging van de contributie kan leiden tot verlies van 

leden. 
− Het voorstel van Els (het volledig wegwerken van het negatieve eigen 

vermogen) gaat verder dan het doel (het verbeteren van het eigen 
vermogen) dat het bestuur gesteld heeft.  

 
 

Opgave 6 
 

 31 maximumscore 2 
2 × 500 × 26,10 × 0,8 = € 20.880,- 
 

 32 maximumscore 2 
• Ingelegd vermogen 500 × 20 + 500 × 25 = 22.500 1 

•  20.880 22.500
22.500

−  × 100% = 7,2% daling 1 
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Vraag Antwoord Scores

 33 maximumscore 2 
Eindwaarde = 20.880 × 1,0413 = 23.554,98 
totale interestvergoeding = 23.554,98 − 20.880 = € 2.674,98 
 

 34 maximumscore 1 
Op obligaties wordt enkelvoudige interest vergoed. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  HA-0251-a-10-1-c* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
tevens oud programma management & organisatie 

 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
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 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. 

3 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 Examens. 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 
beoordeling centraal examen 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; 

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;
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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. 

4 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 punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

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

7 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 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 65 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
2.500.000 + 750.000 + 1.300.000 = € 4.550.000,- 
 

 2 maximumscore 2 
275.000 × 0,2 + (1.300.000 − 275.000) × 0,255 = € 316.375,- 
 

 3 maximumscore 1 
beschikbaar dividend 1.300.000 − 316.375 − 383.625 = € 600.000,- 
 

 4 maximumscore 2 

• aantal geplaatste aandelen 2.500.000
5

 = 500.000 1 

• hij ontvangt 100
500.000

 × 600.000 × 0,85 = € 102,- 1 

 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
76.424 − 76.641 = € 217,- negatief 
 

 6 maximumscore 2 
Volgens Artikel 1.2 bezit SDSO volledige rechtsbevoegdheid, dus zijn de 
bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk. 
 

 7 maximumscore 1 
13.500 × 1,039 = € 17.614,-  
 

 8 maximumscore 2 
De jaarlijkse aflossing van de lening is 900.000 - 875.000 = 25.000. 
Totaal is er afgelost 1.000.000 − 875.000 = 125.000. 
De nieuwbouw is dus 5 jaar in gebruik. 
 

 9 maximumscore 1 
60.000 − 5 × 5.000 = € 35.000,- 
 

 10 maximumscore 2 

0,03 × 875.000 + 6
12

 × 0,04 × 15.000 = € 26.550,- 

 
 11 maximumscore 4 

(alle getallen in euro's)  
 
Vaste activa per 30-06-2008 1.445.600 
Vaste activa per 30-06-2009 1.384.256 
Saldo      61.344 
Verkopen vaste activa        4.458 
Investeringen vaste activa              0 
Totaal afschrijvingen      56.886 
Afschrijving exclusief nieuwbouw      12.348 
Afschrijving nieuwbouw      44.538 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 2 
Verwacht saldo van de baten en lasten van de nieuwbouw voor het 
boekjaar 2009-2010 (alle getallen in euro’s)  
 
Baten Lasten 
Huur 
(vraag 7) 

17.614 Interestlasten 
(vraag 10) 

 
26.550 

Bijdrage 
hoofdsponsor 
(vraag 9) 

 
 

35.000 

Afschrijving 
(vraag 11) 1) 

 
44.538 

 
Negatief saldo 

 
25.874 

Diverse lasten 
(informatiebron 4) 

 
  7.400 

 78.488  78.488 
 
noot 1 Omdat de afschrijvingen jaarlijks gelijk zijn, zijn deze dus gelijk aan die in het 
boekjaar 2008-2009. 
 

 13 maximumscore 2 
De noodzakelijke contributieverhoging moet minimaal 

−25.874 432
174.720

 × 100% = 14,6% zijn. 

 
Opmerking 
Geen rekening houden met eventueel ‘verkeerd’ afronden. 
 

 14 maximumscore 3 
• Aanwezig zijn 800 van de 1000 leden. Dat is 80% en groter dan het 

benodigde twee derde deel                                                            1 
• Van de 750 geldige stemmen zijn er 380 (750 – 370) voor en dat is 

meer dan de vereiste helft                                                              1 
• Het voorstel van het bestuur zal aangenomen worden 1 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 3 
 

 15 maximumscore 1 
4,81

16,81
 × 100% = 28,61% 

 
 16 maximumscore 2 

50.000 × 4,81 − 162.000 − 26.000 = € 52.500,- 
 

 17 maximumscore 2 

56.000 × 19,04
1,19

 − 30.000 − 187.000 − 56.000 × 11 = € 63.000,- 

 18 maximumscore 2 
− De inkoopprijs is lager dan verwacht. 
− De afzet is hoger dan verwacht. 
 
 

Opgave 4 
 

 19 maximumscore 1 
naamloze vennootschap 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 
− Aandeleninkoop betekent direct meer vraag naar aandelen waardoor 

de koers stijgt (bij gelijk aanbod); 
− Door aandeleninkoop wordt de winst verdeeld over minder geplaatste 

aandelen. Hierdoor zal bij een gelijkblijvend winstbedrag de winst per 
aandeel stijgen. Er zal om die reden meer vraag naar aandelen 
ontstaan. 

 
 21 maximumscore 2 

Door inkoop van aandelen neemt het eigen vermogen af terwijl het vreemd 
vermogen gelijk blijft. Hierdoor verslechtert de verhouding ev/vv en dus de 
solvabiliteit. 
 

 22 maximumscore 2 
Het dividend wordt uitgekeerd over het geplaatste aandelenvermogen. 
Aangezien het geplaatste aandelenvermogen door de aandelenterugkoop 
daalt, daalt ook de dividenduitkering in euro’s.  
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 5 
 

 23 maximumscore 2  
− De handelsnaam bestaat niet alleen uit losse letters, dus is 

onderscheidend genoeg. 
− De handelsnaam is niet misleidend, want hij geeft een goed beeld van 

de werkzaamheden van het bedrijf. 
 

 24 maximumscore 1 
Eén van de volgende antwoorden: 
− Uit de openingsbalans blijkt dat Peter voor minder dan € 2.100,- zal 

gaan investeren. 
− Het investeringsbedrag per bedrijfsmiddel is niet altijd groter dan 

€ 450,- 
 

 25 maximumscore 5 
(alle getallen in euro’s)  
Af te dragen omzetbelasting  1.900,00 
Te vorderen omzetbelasting     456,00 
Te verrekenen omzetbelasting  1.444,00 
  
Bedrag van de vermindering  1.097,50 
 
Berekeningen: 
• Af te dragen omzetbelasting = 0,19 × 10.000 = 1.900 1 
• Te vorderen omzetbelasting =  

 304 + 38 + 19
119

 × 714 = 456 2 

• Bedrag van de vermindering = 2,5 × (1.883,00 – 1.444,00) = 1.097,50 2 
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Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 3 
Verwachte resultatenrekening voor 2010 (alle getallen in euro’s) 
Kosten  Opbrengsten  
Afschrijvingen 
meubilair en 
audioapparatuur 

     
 

    75,00 

Omzet 10.000,00 

Afschrijving oude 
laptop, printer en 
router 

  
 

  150,00 

  

Afschrijving 
nieuwe laptop 

   
  100,00 

  

Diverse kosten   200,00   
Winstsaldo      9.475,00                 
    10.000,00  10.000,00 
Berekeningen: 

• Afschrijving nieuwe laptop = 6
12

 × 1
3

 × 714
1,19

 = € 100,- 1 

• Overige bedragen 2 
 

 27 maximumscore 2 
(alle getallen in euro’s) 
Bedrag van de vermindering   1.097,50 
Winstsaldo 2010   9.475,00 
Bedrag waarover 
inkomstenbelasting moet worden 
betaald 

 
10.572,50 

Te betalen inkomstenbelasting   4.017,55 
Overgehouden na aftrek van 
inkomstenbelasting in 2010 

 
  6.554,95 

 
 28 maximumscore 2 

Per gewerkt uur houdt hij na aftrek van de inkomstenbelasting 

 6.554,95
49 x 8

 = € 16,72 over. 

Dat is meer dan de vereiste € 15,- dus Peter zal starten met zijn eigen 
bedrijf. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 6 
 

 29 maximumscore 2 
− aandelenemissie boven pari 
− herwaardering activa  
 

 30 maximumscore 2 

• Het gemiddeld eigen vermogen: 2.500 + 700 + 800
2

 = 3.600 1 

• De rev: 800
3600

 × 100% = 22,2% 1 

 
 31 maximumscore 2 

525.000 x 0,06 x 4
12

 = € 10.500,- 

450.000 x 0,06 x 8
12

 = € 18.000,- 

Totaal                         € 28.500,-   
 

 32 maximumscore 3 
• De gemiddelde 6,0% Onderhandse lening:   

      525.000 × 4
12

 + 450.000 × 8
12

 = € 475.000,- 1 

 
• Het gemiddeld totaal vermogen: 
      475.000 + 270.000 + 350.000 + 130.000 + 3.600.000 = € 4.825.000,- 1 
 

• 800.000 + 40.000 + 28.500
4.825.000

 × 100% = 18% 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 7  Belastingdienst (aangepast) 

einde  HA-0251-a-10-2-c* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
tevens oud programma management & organisatie 

 

 
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 de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 

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. 

3 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 de CEVO.  
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 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 
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; 

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; 
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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. 

4 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 punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

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

7 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 de CEVO. 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 62 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
625 + 175 = 800 eenheden 
 

 2 maximumscore 3 

• Verkoopresultaat = 2000
800

 = 2,50 per stuk  1 

• Kostprijs = 4 + 1 = 5 1 
• Verkoopprijs = 5 + 2,50 = € 7,50  1 
 

 3 maximumscore 2 
• Inkopen tegen vvp = 625 × 4 = 2500 
      De werkelijke inkoopwaarde (inclusief inkoopkosten) =   
      2.500 + 400 = 2.900  1 

• De werkelijke inkoopprijs inclusief inkoopkosten = 2.900
625

 = € 4,64  1 

 
 

Opgave 2 
 
Opmerking 
In de nieuwe wetgeving wordt niet meer gesproken over de vof, maar over 
de openbare vennootschap. 
 

 4 maximumscore 2 
Er zijn twee vennoten die beiden vermogen inbrengen. Op de balans staat 
“Vermogen Janssen” en “Vermogen Vink”, dus is er sprake van een vof. 
 

 5 maximumscore 1 
V&J (is een vof en) streeft naar winst, ANKO (is een vereniging en) streeft 
niet naar winst.  
 

 6 maximumscore 2 
De klantentrouw daalt. Hierdoor zullen meer klanten die vroeger een 
bezoek brachten aan V&J in de woonwijk, overstappen naar een andere 
kapper. Dit is een bedreiging. Anderzijds kan V&J nieuwe klanten 
aantrekken die zich vroeger bij een andere kapper lieten knippen. Dit is 
een kans. 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 2 
• Totale omzet per jaar uit knippen vóór verhuizing bedraagt 
      36 x 17,50 x 7 + 30 x  5 x 7 + 25 x 10 x 7 + 60 x 62 x 9 + 40 x 25 x 9 
      = € 49.690,- inclusief 6% btw   

      De opbrengsten zijn 49.690
1,06

 = € 46.877,36 per jaar 1 

• per maand  46.877,36
12

 =  € 3.906,45 1 

 
 8 maximumscore 2 

3906,45 × 0,85 + 20 × 21,20
1,06

 = € 3.720,48 

 
 9 maximumscore 1 

3.720,48 × 1,036 = € 4.442,45 
 

 10 maximumscore 3 
( )5.040 4.380

120
+

 + 
( )2.460 6.700 400

60
+ −

 = € 224,50 per maand 

 
 11 maximumscore 1 

Het rentepercentage (neem bijvoorbeeld de eerste maand):  
90

15.000
 × 100% = 0,6%  

 
 12 maximumscore 2 

0,6% van (14.212,96 − 160,25) = € 84,32 
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 3 
 
Overzicht van maandelijkse omzet en kosten van V&J 
(bedragen in euro’s) 
 vóór verhuizing in de 7e maand 

ná verhuizing 
verandering 

Omzet uit knippen  3.906,45  4.442,45  536,00 
Financieringskosten  0,00  84,32  84,32 
Afschrijvingskosten  70,50  224,50  154,00 
Huurkosten  480,00  711,00  231,00 
Overige kosten  35,00  37,00  2,00 
Verandering winst    64,68 

 
Conclusie: V&J zal wel verhuizen, omdat de winst in de zevende maand ná 
de verhuizing (€ 64,68) groter is dan de gemiddelde maandwinst vóór de 
verhuizing. 
 
 

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 1 

5
4.000
1,05

 = € 3.134,10  

 
 15 maximumscore 2 

Y  × 1,04510 + Y × 1,0455  = 10.000 
Y = € 3.572,51 
 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 1 
Er is een negatief resultaat (van € 510,-) want de lasten zijn groter dan de 
baten. 
 

 17 maximumscore 2 
0,30 x 21.250

75
= 85 leden 
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 4 
 

Balans Jolly Jumper per 31 december 2008 (in euro’s) 
debet    credit 
Te vorderen 
contributie 

     300 Eigen vermogen 15.190 

Bank 18.350 Vooruitontvangen 
contributie 

    680 

  
 

            

Nog te betalen 
bijdrage aan LPRV 
over 2008 

 
 2.780 
            

 18.650   18.650 
 
Toelichting: 
• Te vorderen contributie           4 × 75 = 300  1 
• Bank                                      17.500 + 850 = 18.350  1 
• Eigen vermogen                     15.700 − 510 = 15.190  1 
• Vooruitontvangen contributie 8 × 85 = 680  1 
 
 

Opgave 5 
 

 19 maximumscore 1 

Kostprijs: 92,00
1,15

= € 80,- 

 
 20 maximumscore 2 

Inkoopkosten voor de prijsverhoging      0,40 x 80 = 32 
Stijging inkoopkosten                             0,30 x 32 = 9,60 
Kostprijs                                                80 + 9,60 = 89,60 

Winstmarge in procent van verkoopprijs 
( )92,00 89,60

92,00
−

 = 2,6% 

 
 21 maximumscore 2 

− door toegenomen concurrentie  
− door afnemende consumentenbestedingen  
 

 22 maximumscore 3 
• De voorraden product lopen sterk op  1 
• Er is een afname van de liquide middelen  1 
• Uit de motivering moet blijken dat dit een gevolg is van een afname 

van de afzet 1 
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Vraag Antwoord Scores

 23 maximumscore 2 
De liquiditeit (gemeten via de quick ratio) is verslechterd. Het kort vreemd 
vermogen neemt toe terwijl de vorderingen en liquide middelen afnemen.  
 

 24 maximumscore 2 
De solvabiliteit geeft aan hoe een onderneming in staat is om bij 
bedrijfsbeëindiging al haar schulden terug te betalen, dus geeft het risico 
aan dat de bank loopt bij het verstrekken van extra kredieten. 
 

 25 maximumscore 2 

De solvabiliteit is verslechterd want ev
vv

= 5.896.615
7.498.628

 = 0,79 (eind 2008). 

 
 26 maximumscore 2 

Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit zijn in 2008 verslechterd, dus is de 
beoordeling rood. 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− De werknemers die hun baan verliezen, zouden akkoord kunnen gaan 

met een loonsverlaging. 
− De toeleveranciers die te maken krijgen met dalende afzet, zouden 

lagere verkoopprijzen kunnen vragen en/of uitstel van betaling kunnen 
verlenen. 

− De fiscus krijgt te maken met dalende belastinginkomsten, dus kan 
uitstel van betaling verlenen. 

− De aandeelhouders, want anders gaat hun bedrijf failliet en zijn hun 
aandelen niets meer waard. Zij zouden extra eigen vermogen kunnen 
aanbieden. 

 
Opmerking  
Per juiste combinatie van belanghebbende en bijdrage één punt 
toekennen. 
 
 

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 1 
de post Deelnemingen 
 

 29 maximumscore 2 
108.000 − 86.000 − 5.000 = € 17.000,- 
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Vraag Antwoord Scores

 30 maximumscore 1 
− goodwill 
− vergunning 
− (geactiveerde) ontwikkelingskosten 
 
 

Opgave 7 
 

 31 maximumscore 2 
Als de beurskoers lager is dan de uitgiftekoers zal een geïnteresseerde 
belegger een aandeel op de beurs kopen en niet inschrijven op de emissie. 
 

 32 maximumscore 2 
0,052 x (7.000.000 × 18,10) = € 6.588.400,- 
 
 

5 Inzenden scores 
  
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 

einde  923-0251-a-HA-1-c* 
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 947-0251-a-HA-2-c 1 lees verder 

Correctievoorschrift HAVO 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
tevens oud programma management & organisatie 

 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 

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. 

3 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 de CEVO. 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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 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 
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; 

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; 
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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. 

4 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 punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

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

7 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 de CEVO. 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 63 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 Beoordelingsmodel 
 

 
Opgave 1 

 
 1 maximumscore 1 

€ 50.000,-  
 

 2 maximumscore 2  
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
bij 40.000 producten zijn de totale variabele kosten 150.000 − 50.000 = 
100.000. 

De variabele kosten per product zijn 100.000
40.000

 = € 2,50  

 
 3 maximumscore 3 

• Bij een verkoopprijs van 5,- is de omzet 200.000,-  1 
• De afzet is dan 40.000 producten  1 
• De totale winst bedraagt 200.000 – 150.000 = € 50.000,-  1 
 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 1 
Een beperktere aansprakelijkheid voor schulden van de onderneming. 
 

 5 maximumscore 2 
52.500
28.500

 = 1,84 

 
1,84 > 1,7 
 

 6 maximumscore 2 
185.000
117.500

 = 1,57 

 
1,57 > 1,5 
 

 7 maximumscore 3 
Opbrengst per dag 100 × 4,50 + 135 × (6 + 3,50) = 1.732,50 
Verwachte totale opbrengsten in 2009 van de ritten: 
1.732,50 × 360 = € 623.700,- 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 3 
leasekosten 10,- × 5           =        50,- 
brandstof  30,- × 5           =      150,- 
•                                                                   200  1 
• loon 17 × 17,25 × 5 =                               1.466,25 1 
•                                                                1.666,25 × 360 = € 599.850,-  1 
 

 9 maximumscore 1 
623.700 − 599.850 = € 23.850,- 
 

 10 maximumscore 3 
• Advertentieopbrengsten: 1.250,- × 5 × 6 × 2 × 0,86 =                 64.500 2 
      Beletteringskosten: 2 × 5 × 500 =                                                5.000 
• Bijdrage aan het resultaat                                                     €  59.500,- 1 
 

 11 maximumscore 2 
Ja, de totale bijdrage aan het resultaat bedraagt 23.850 + 59.500 = 
 € 83.350,-. Dit is meer dan de vereiste bijdrage van € 60.000,-. 
 
 

Opgave 3 
 

 12 maximumscore 1 

inkoopprijs 100
250

 × 0,80 = € 0,32 

 
 13 maximumscore 3 

• Voorraad 1 oktober = 192
0,32

 = 600 stuks. 

• Voorraad 31 oktober = 217,60
0,32

 = 680 stuks  1 

• Verkocht = 1.440
0,80

= 1800 stuks 1 

• Dus ingekocht 1800 + 680 − 600 = 1880 stuks  1 
 

 14 maximumscore 3 
Uitgaven: inkoop in september  640,- 
Ontvangsten: 80% van verkoop van september = 0,80 × 1.680,- = 1.344,- 
                     20% van verkoop van oktober = 0,20 × 1.440,- = 288,- 
 
Toename liquide middelen = 1.344 + 288 − 640 =  € 992,- 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 4 
 

 15 maximumscore 1 
Tot de vaste activa want de paardentrailer gaat meerdere 
productieprocessen mee. 
 

 16 maximumscore 3 
• liquide middelen 1 september: 1.200 – 2.000 = -       800  1 
      mutatie                                                             + 11.360 
• liquide middelen 30 september :                          10.560  1 
      waarvan in kas                                                      2.000 
• dus op bankrekening                                             8.560  1 
 

 17 maximumscore 5 
Staat van baten en lasten over september 2008 in euro’s 

baten  lasten       
Kantine 2.500 Inkopen kantinevoorraad 1.000 
Sponsoring    100 Onkostenvergoedingen    898 
Contributie 1.500 Interest      62 
    Afschrijvingen    400 
           Saldo  1.740 
 4.100  4.100 

 
Toelichting: 

Contibutiebate = 2.000 15.000 1.000
12

+ +
= 1.500              

Deelscores: 
• Sponsoring        100,- 1 
• Contributie      1.500,- 2 
• Afschrijvingen    400,- 1 
• Saldo              1.740,- 1 
 
 

Opgave 5 
 

 18 maximumscore 1 
De statuten. 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− het tegengaan van vervuilen of kinderarbeid. 
− biologisch boeren of energie besparen. 
− steeds meer beleggers vinden het belangrijk dat hun geld op een 

verantwoorde manier wordt besteed.  
 

 20 maximumscore 1  
Bij het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds want hierbij is de risicometer 
het laagst. 
 

 21 maximumscore 2 
Het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds heeft een grotere spreiding van 
haar beleggingen in sectoren en ondernemingen waardoor 
beleggingsrisico’s worden beperkt.  
 

 22 maximumscore 2 
Triodos: 
 

14.890
113.977 155.577

2
+

 × 100% = 11,04% 

 
ASN: 
 

15.570
36.311 112.366

2
+

 × 100% = 20,94% 

 
Het ASN fonds behaalde in 2006 het beste beleggingsresultaat. 
 

 23 maximumscore 2 
112.366.000 975.000

32.766.000
5

−  = € 17,00 

 
 24 maximumscore 1 

17,00 13,37
13,37
−  × 100% = 27,2% 

 
 25 maximumscore 2 

Het bestuur kan geen eenduidig advies uitbrengen, 
− want het ASN fonds heeft het hoogste beleggingsresultaat in 2006 en 

de grootste stijging van de intrinsieke waarde per aandeel in 2006. 
− maar het Triodos fonds heeft het kleinste risico. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 6 
 

 26 maximumscore 3 
((5.000 × 1,03755) + 5.000) × 1,042510 = € 16.694,28 
 

 27 maximumscore 2 

5
25.000 16.694,28

1,0425
−  = € 6.745,23 

 
 28 maximumscore 2 

25.000 − 16.745,23 = € 8.254,77 
 
Toelichting: 16.745,23 =  5.000 + 5.000  + 6.745,23   
 
 

Opgave 7 
 

 29 maximumscore 3  
50 × (7,50 − 5) + 20 × (7,50 − 4) + 60 × (8 − 5,10) + 50 × (8 − 4) = € 569,-  
 

 30 maximumscore 1 
100 + 50 − 70 + 60 − 110 = 30 kg 
 

 31 maximumscore 1 
De inkoopprijs kan gaan dalen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 naar Tuk Tuk Company  
bron 3 Tuk Tuk Company 
bron 5 en 6 AFM 
bron 7 naar Triodos bank 
bron 8 naar ASN bank 

947-0251-a-HA-2-c* einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 

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. 

3 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 de CEVO. 
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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 
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; 

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. 
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4 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 punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

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

7 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 de CEVO. 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 63 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  
 

 1 maximumscore 1 
product 
 

 2 maximumscore 1 
de premium status 
 

 3 maximumscore 2 
individuele reclame, omdat Grolsch (individuele fabrikant) zelf deze 
advertentie plaatst 
 
 

Opgave 2  
 

 4 maximumscore 2 
De hoogte van het risico. Obligaties geven over het algemeen minder 
risico dan aandelen. 
 

 5 maximumscore 2 
15.000,- × 1,12585 = € 27.126,73 
 

 6 maximumscore 2 

27.126,73 × 5
1

1,0516
 = € 21.093,30  

 
 

Opgave 3  
 

 7 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Financierders: in verband met het kunnen beoordelen van de 

mogelijkheid van financiering van de uitbreiding 
− Administrateurs: in verband met het maken van begrotingen 
− Leveranciers in verband met eventueel grotere toekomstige leveranties 
− Milieubeweging in verband met milieu effecten van de uitbreiding 

 
 8 maximumscore 2 

Hier is sprake van gedifferentieerde marketing omdat Goudvis zijn 
diensten aanpast aan de wensen van de verschillende soorten 
organisaties. 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
niet- beïnvloedbare omgevingsfactor 
 

 10 maximumscore 1 

De verhouding is 680
2720

 = 1
4

. 

 
 11 maximumscore 3 

• De groei van het aantal uren van de werkzaamheden op locatie: 
2.720 × 0,5 × 0,6 + 2 × 1.442 = 3.700 uren 2 

• De groei van het aantal uren op kantoor is dan: 

3.700 × 1
4

 = 925 uren 1 

 
 12 maximumscore 2 

Het uurtarief is (bijvoorbeeld) 600.000
5.000

 = € 120,- in 2007. 

Het uurtarief in 2009 is 120 × 1,10 =  € 132,-. 
 

 13 maximumscore 2 
Het aantal uren dat in 2009 extra gedeclareerd zal worden is 3.700 uren, 
waardoor de verwachte extra opbrengst 3.700 × 132 = € 488.400,- zal zijn. 
 

 14 maximumscore 3 

• Variabele kosten 277.000 107.000
3.400
−  = € 50,- per uur in 2007 2 

• De variabele kosten per uur in 2009: 50 × 1,05 = € 52,50 1 
 

 15 maximumscore 3 
 
verandering van de totale 
opbrengsten 

  
€  488.400,- 

verandering van de totale 
variabele kosten 

 
€  242.812,50 

 

verandering van de totale 
constante kosten 

 
€  174.000,- 

 

verandering totale kosten   
€  416.812,50 

verandering totale winst 
 

 €    71.587,50 

 
Toelichting: 
De verandering van de totale variabele kosten  
(3.700 + 925) × 52,50 = 242.812,50 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 1 
De conclusie is dat Goudvis het nieuwe personeel zal aantrekken want de 
verwachte winst in 2009 neemt toe ten opzichte van 2007. 
 
 

Opgave 4  
 

 17 maximumscore 1 
wanneer de emissiekoers van een aandeel hoger is dan de nominale 
waarde van een aandeel 
 

 18 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Een onderhandse lening wordt op onderhandse kapitaalmarkt 

verstrekt, een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt. 
− Bij een obligatielening staan de voorwaarden van te voren vast. Bij een 

onderhandse lening kan onderhandeld worden over de voorwaarden 
(maatwerk). 

− Een onderhandse lening kan snel en met weinig kosten tot stand 
gebracht worden. 

− Het interestpercentage van een onderhandse lening ligt in het 
algemeen iets hoger dan van een obligatielening. 
 

 19 maximumscore 1 
uit de post herwaarderingsreserve 
 

 20 maximumscore 2 
uit de balanspost debiteuren, want er wordt eerst geleverd en later betaald.  
 
 

Opgave 5  
 

 21 maximumscore 1 
de functie van groothandel, want De Pieper levert niet aan de consument. 
 

 22 maximumscore 2 
185.000 + 50.000 = 235.000 kilogram 
 
Opmerking 
Wanneer alleen 185.000 kilogram is geantwoord, nul punten toekennen. 
 

 23 maximumscore 2 
185.000 × 0,23 = € 42.550,- 
 

Opgave 6  
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Vraag Antwoord Scores

 
 24 maximumscore 2 

Voor de continuïteit is het belangrijk dat het jaarlijkse resultaat positief is of 
opgevangen kan worden. 
 

 25 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Het boekenfonds is niet commercieel. 
− De lonen van vakantiekrachten zijn gezien hun leeftijd laag. 
− Het boekenfonds gebruikt de leegstaande lokalen als opslagplaats. 
− De bezorgkosten zijn lager. 
 
Opmerking 
Wanneer het antwoord niet in informatiebron 4 voorkomt, geen punten 
toekennen. 
 

 26 maximumscore 2 

• 101,05  141,35  31,10  4
370

+ + +
×  100% = 75% 1 

• De leerling is dus 25% goedkoper uit 1 
 

 27 maximumscore 2 
• 270.000 + 252.000 = 522.000 dus korting is 14% 1 
• 270.000 × 0,86 = € 232.200,- 1 
 

 28 maximumscore 2 
232.200 279.000 268.000 286.000 242.000

5
+ + + +  = € 261.440,- 

 
 29 maximumscore 3 

28.194 + 252.000 × 0,86 × 0,05 × 2
12

 = € 30.000,- 

 30 maximumscore 2 
665.000 − (75.000 + 4.500 + 30.000 + 261.440 + 242.000 + 42.000 + 
8.000) = 665.000 − 662.940 = € 2.060,- nadelig. 
 

 31 maximumscore 2 
Ja, het heeft aan beide doelstellingen voldaan: 
• Aan doelstelling a is voldaan want 25% > 20% 1 
• Aan doelstelling b is voldaan, want de stand van de reserves is 

€ 9.000,- en dat is groter dan het negatieve resultaat van € 2.060,-  1 
 

Pagina: 243Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 800023-1-063c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Opgave 7  
 

 32 maximumscore 1 
De onderneming hoeft zelf geen vermogen te investeren. 
 

 33 maximumscore 2 
operational leasing 
 

 34 maximumscore 2 
Nee, want de hijskranen zijn bij operational leasing geen (economisch) 
eigendom van Pendaflex. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
Opgave 1 Advertentie, Tukkersbode (20 januari 2007) 
Opgave 2 ASN Bank 
 

einde  800023-1-063c* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzend scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 

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. 

3 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 de CEVO. 
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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 
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; 

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. 
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4 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 punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

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

7 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 de CEVO. 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 62 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  
 

 1 maximumscore 1 
Koop op afbetaling of huurkoop. 
 

 2 maximumscore 2 
Bij doorlopend krediet hoeft het krediet niet in één keer opgenomen te 
worden. 
Bij doorlopend krediet kan het reeds afgeloste deel opnieuw opgenomen 
worden. 
 

 3 maximumscore 1 
Annuïteit. 
 

 4 maximumscore 2 
56 × 320 − 16.000 = € 1.920,- 
 
 

Opgave 2  
 

 5 maximumscore 1 
Instemmingsrecht. 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
- Omdat deze geheel onafhankelijk de zaak kan bekijken. 
- Een externe bemiddelaar heeft meer gespecialiseerde kennis. 
 

 7 maximumscore 2 
In een functioneringsgesprek, want dan is er sprake van een twee- 
richtingengesprek. 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Opgave 3  

 
 8 maximumscore 1 

Immateriële vaste activa. 
 

 9 maximumscore 1 
7.300.000.000
2.000.000 365×

 = € 10,- 

 
 10 maximumscore 2 

De verkoopprijs is 35 + 10 = 45,-. De nettowinst in procenten van de 

verkoopprijs is 10
45

 ×  100% = 22,2%. 

 
 11 maximumscore 1 

(1.000 2.000)
2.000

−  ×  100% = 50% 

  
 12 maximumscore 2 

Ja, want het risico bestaat dat de wereldmarktprijs van een vat olie daalt 
onder € 40,- en Mexpet dus goedkoper op de wereldmarkt had kunnen 
inkopen. 
 

 13 maximumscore 2 
Hoger, want de inkoopprijs hangt dan af van de ontwikkelingen op de 
wereldmarkt voor olie. Mexpet verwacht (informatiebron 4) een stijging van 
de wereldmarktprijs van een vat olie. 
 

 14 maximumscore 1 
405 mld

15
 = € 27 miljard 

 
 15 maximumscore 2 

 in duizenden vaten per dag 
Jaar Vraag

 
Leveringscapaciteit Afzet 

 
  Vergunning 

Petrotrabajo
Inkoopcontract

Mobiloil 
Vergunning 
Petrotrabajo

Inkoopcontract
Mobiloil 

2008 2190 2200 2400 2190 2190 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 6 
 in miljoenen euro’s 
 Vergunning 

Petrotrabajo 
Inkoopcontract 

Mobiloil 
 2008 2008 
Omzet           39.967,5  39.967,5  
Inkoopwaarde van 
de omzet              31.974  

Overige variabele 
kosten    1.199,025         2.597,875  

Afschrijvingen           27.000   
Overige constante 
kosten 

            1.400                1.400  

Netto winst        € 10.368,475             € 3.995,625  
 
Berekening: 
• Omzet bij vergunning: 2.190.000 × 365 × 50 = 39.967,50 
      Omzet bij inkoopcontract: idem 1 
• Inkoopwaarde van de omzet bij vergunning: niet van toepassing 
      Inkoopwaarde bij inkoopcontract: 2.190.000 × 365 × 40 = 31.974,- 1 
• Overige variabele kosten bij vergunning: 2.190.000 × 365 × 1,50 = 

1.199,025  1 
      Overige variabele kosten bij inkoopcontract: 2.190.000 × 365 × 3,25 =    
      2.597,875  1 
• Afschrijvingen bij vergunning: zie vraag 14 
      Afschrijvingen bij inkoopcontract: niet van toepassing 1 
 
Conclusie:  
• De nettowinstmarge is het hoogst bij de vergunning en bedraagt: 

10,368475
39,9675

× 100% = 25,9% en is hoger dan die van 2007 (22,2%) 1 

 
 

Opgave 4  
 

 17 maximumscore 2 
225  30

3
×  = € 2.250,- 

 
 18 maximumscore 1 

210 × 30 = € 6.300,- 
 

 19 maximumscore 2 
• Deze zal credit op de balans van SDO komen 1 
• Omdat het een verplichting is van SDO aan haar leden. 1 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 5  
 

 20 maximumscore 1 
Ook over de opgebouwde/ontvangen/gekweekte interest wordt weer 
interest ontvangen, want de interest wordt aan het spaarsaldo toegevoegd. 
 

 21 maximumscore 2 
1.500 × 241,01 = € 1.904,60 
 

 22 maximumscore 2 

6
2.000
1,04

 = € 1.580,63 

 
 

Opgave 6  
 

 23 maximumscore 2 
Als Ajax vaker in beeld komt, komt de sponsor ook vaker in beeld. 
 

 24 maximumscore 2 
Het opbouwen van naamsbekendheid of een imago, want Olympya is een 
nieuwkomer op de wereldmarkt van sportkleding en Ajax trekt 
internationale publiciteit. 
 

 25 maximumscore 1 
Promotiebeleid. 
 

 26 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Olympya zit niet in dezelfde branche als de overgebleven 

ondernemingen. 
− Er komt meer geld binnen bij Ajax, waardoor de prestaties zouden 

kunnen verbeteren en dus ook de publiciteitswaarde. 
 

 27 maximumscore 2 
Ja, want 11.871.000 − 8.260.000 = € 3.611.000 > € 2.500.000,- 
 

 28 maximumscore 2 
Ja, want er is aan de eis voldaan: 8,3% > 8,0% 
65  60

0,6
− 

×  100% = 8,3% 

342,4 316,9
3,169

−  
× 100% = 8,0% 
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Vraag Antwoord Scores

 29 maximumscore 3 
Ja, want de investeringen in contractspelers in 2005-2006 bedragen: 
37.441.000 − (29.201.000 − 12.238.000) = 20.478.000 
 
20.478.000  16.982.000

16.982.000
−  × 100% = 20,6% > 15% 

 
 30 maximumscore 2 

ja, 106.209.000
37.925.000

 × 100% = 280% > 275% 

 
 31 maximumscore 1 

Olympya zal besprekingen met Ajax aangaan, omdat aan alle voorwaarden 
is voldaan. 
 
 

Opgave 7  
 

 32 maximumscore 3 

• variabele kosten per artikel: 24.500 58.000 77.500
20.000

+ +  = 8,- 1 

• verkoopprijs - variabele kosten per artikel : 42,50 − 22,- − 8,- = € 12,50  2 
 

 33 maximumscore 2 
32.000  62.000  96.000  75.000

12,50
+ + +  = 21.200 kinderzitjes 

 
 34 maximumscore 2 

25.000 x 12,50 - 190.000 = € 122.500,- 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
opgave 1 www.postkrediet.nl 
opgave 2 NRC, 8-12-2006 
 

einde  800047-2-063c* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 management & organisatie 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 

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. 

3 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 de CEVO. 
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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 
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; 

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. 
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4 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 punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

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

7 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 de CEVO. 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 61 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
Bij huurkoop loopt Witgoed minder risico omdat bij huurkoop Witgoed 
eigenaar blijft van de verkochte goederen tot de laatste termijnbetaling 
voldaan is. (Indien de klant niet betaalt, kan hij het verkochte artikel 
terughalen.) 
 

 2 maximumscore 2 
De som van de termijnen is zowel bij 1 als 2 gelijk (€ 1.680,-). Dan is bij 
regeling 2 het rentepercentage het laagst, omdat bij 2 de looptijd langer is. 
 
Opmerking 
0 of 2 punten toekennen 
 

Opgave 2 
 

 3 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Starbucks is groter dan J&S. 
− In 2004 had Starbucks een omzet van 5.294 miljoen dollar en J&S een 

omzet van 485,9 miljoen dollar. 
 

 4 maximumscore 2 
Het eigen vermogen is (35.600 + 129.700) × 1.000 = 165.300.000.  

De REV voor J&S is 13.200.000
165.300.000

 × 100% = 8%. 

 
 5 maximumscore 1 

De REV is van Starbucks 16% en daarmee beter dan van J&S. 
 

 6 maximumscore 2 
Het percentage vrijwillig ontslag ligt bij Starbucks (13%) beduidend lager 
dan bij J&S (31%). Tevreden werknemers zullen langer bij een 
onderneming werkzaam zijn dan ontevreden werknemers.  
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− element ‘verbetering in productiviteit’ 
− element ‘meer gekwalificeerde sollicitanten op openstaande functies’ 

toelichting beide elementen: Het personeel zal efficiënter werken, 
waardoor de loonkosten per product lager zullen zijn. 

− element ‘Een verlaging van het ziekteverzuim’  
toelichting: Door een lager ziekteverzuim is minder personeel nodig. 
De loonkosten per product zullen lager zijn. 

− element ‘een lagere uitstroom van werknemers’ 
toelichting: De wervingskosten zullen lager zijn en hierdoor dalen de 
loonkosten per product. 
  

 8 maximumscore 2 
Een hoger niveau van klanttevredenheid kan er voor zorgen dat klanten 
vaker terugkomen of per bezoek meer gaan besteden bij J&S. De omzet 
neemt daardoor toe. 
 

 9 maximumscore 1 
De verwachte loonkosten in 2006 zijn  
0,97 × 238.400 = $ 231.248 (× 1.000). 
 

 10 maximumscore 2 
De verwachte omzet voor 2006 is  
485.900 × 1,01 × 1,02 = $ 500.574 (× 1.000). 
 

 11 maximumscore 2 
De verwachte inkoopwaarde van de omzet 2006 is  
92.321 × 1,01 × 1,02 = $ 95.109 (× 1.000). 
 

 12 maximumscore 3 
Verwachte winst voor belasting Juices & Salads 2006 

(bedragen × 1.000 dollar) 
Omzet 500.574
Inkoopwaarde producten  95.109
Loonkosten vestigingen 231.248
Overige exploitatiekosten vestigingen 63.579
Kosten hoofdkantoor en verkoopkosten   65.300
Totale kosten  455.236 
Netto-omzetresultaat 45.338
Financiële lasten       5.400
Winst voor aftrek belasting 39.938

• voor juiste invulling tabel 2 
• De bedrijfseconomische medewerker is in zijn opzet geslaagd want de 

winst voor aftrek belasting neemt toe met 39.938.000 − 20.900.000 =  
$ 19.038.000  1 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 2 
• omzet 26 april 720 × 89 =  64.080 

inkoopwaarde 200 × 79,50 + 520 × 79 = 56.980 1 
• brutowinst € 7.100,- 1 
 

 14 maximumscore 2 
waarde van de voorraad (250 − 200) × 77 + (600 − 520) × 79 = € 10.170,-  
 

 15 maximumscore 2 
Pushdistributie, door het geven van de korting wil Verhagen bv de 
bouwmarkten en tuincentra direct beïnvloeden en niet de klant. 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 2 

• verkoopprijs 167,16
84

 × 100 = 199 1 

• verkoopresultaat 6.000 × (199 − 167,16) = € 191.040,- 1 
 

 17 maximumscore 1 
winst 2006 is 6.000 × 199 − 1.029.600,- = € 164.400,- 
 

 18 maximumscore 3 
• budget algemene kosten 6.000 × 21 = 126.000 

budget verkoopkosten 6.000 × 9,07 =   54.420 
 180.420  1 

• werkelijke kosten 147.000 + 54.300 = 201.300  1 
• nadelig budgetresultaat  €   20.880,- 1 
 

Opgave 5 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− voordeel 

• uitbreiding verzorgingsgebied 
• mogelijkheden tot uitbreiding van productassortiment 

− nadeel 
• leidt tot een grotere investering (voorraad) 
• relatief meer personeel nodig 

 
 20 maximumscore 2 

0,975 × 4.000 = 3.900   
aanschafwaarde gebouw plus grond 3.900 + 2.500 = € 6.400,-
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Vraag Antwoord Scores 

 21 maximumscore 1 
15 × 910 = € 13.650,- 
 

 22 maximumscore 4 
 

Openingsbalans per 01-01-2008 ’t Dobberke (bedragen in euro’s) 
Vaste activa  Eigen vermogen 15.000 
Gebouw plus grond  6.400 Vreemd Vermogen  
Inventaris 2.900 Banklening 25.000 
Roeiboten 13.650   
    
Vlottende activa    
Voorraad 11.400   
Diversen 4.650   
Liquide middelen       1.000             
Totaal 40.000 Totaal 40.000 

 
 23 maximumscore 2 

jaarlijks aflossingsbedrag is € 5.000 en de looptijd is 5 jaar 
 

 24 maximumscore 2 
− door winstinhoudingen 
− door stortingen van de eigenaar 
 

 25 maximumscore 1 
Door afschrijvingen daalt de waarde van de vaste activa en daarmee de 
financieringsbehoefte. 
 

 26 maximumscore 2 

solvabiliteit eerste jaar 15
25

 = 0,60 

Na het eerste jaar stijgt het EV terwijl het VV daalt, dus de solvabiliteit zal 
stijgen boven de 60%. 
 

 27 maximumscore 2 
25.000 + 20.000 + 15.000 +10.000 + 5.000 = 75.000 
4.500

75.000
 × 100% = 6% 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 2 

De variabele kosten bedragen = 395.000  245.000
300.000  100.000

−
−

 = € 0,75 per liter  

 
 29 maximumscore 3 

constante kosten 245.000 – 100.000 × 0,75 = 170.000  

verkoopprijs per liter 160.000
100.000

= 1,60 

break-even afzet 170.000
1,60  0,75−

= 200.000 liter  

 
Opgave 7 

 
 30 maximumscore 1 

psychologische prijs 
 

 31 maximumscore 2 

verkoopprijs exclusief btw 299
1,19

 = 251,26 

maximale inkoopprijs 100
150

 × 251,26 = € 167,51 

 
 32 maximumscore 1 

voorbeelden van juiste antwoorden: 
− imago  
− service  
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 6 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 2  Fortune (grootste ondernemingen in de VS op basis van omzet) 
informatiebron 3  greatplacetowork.nl (aangepast) 
informatiebron 4  Fortune 
 

einde  700023-1-064c* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 
 

 
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 de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 

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. 

3 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 de CEVO. 
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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 
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; 

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. 
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4 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 punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

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

7 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 de CEVO. 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 61 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
(de Algemene Wet) Gelijke Behandeling 
 

 2 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− uit kostenoverwegingen 

Een gedwongen ontslag is duurder dan dit formeel vrijwillig ontslag.  
− uit pr-overwegingen 

De supermarkt wil uitdragen dat zij een goed personeelsbeleid voert. 
 

 3 maximumscore 1 
vakbonden en werkgevers(organisaties) 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
• 15 jaar en ouder is 80% × 87.500 = 70.000  1 
• doelgroep: fitness in georganiseerd verband 0,15 × 70.000 = 10.500  1 
 

 5 maximumscore 2 
Alle fitnesscentra hebben een halfjaarcontract. De leden van de gevestigde 
fitnesscentra zullen hoogstwaarschijnlijk pas lid worden bij Westergouwe 
als dat lidmaatschap beëindigd is.  
 

 6 maximumscore 2 
advertentiekosten 4 × 1.300 + 10 × 165 = € 6.850,- 
 

 7 maximumscore 2 
Het aantal contacten is 1,5 × 50.000 (de oplage) = 75.000. 

De kosten per contact zijn 6.850
75.000

 = € 0,09. 

 
 8 maximumscore 2 

Persoonlijke communicatie is indringender, er kan gemiddeld meer 
informatie worden gegeven.  
of:  
Bij persoonlijke communicatie kan worden ingegaan op wensen en vragen. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 2 
Leden met een korting mogen alleen van de faciliteiten gebruik maken 
tussen 7.00 uur en 17.00 uur. Gedurende die tijd is de verwachte bezetting 
van de toestellen maximaal 60%. Daarnaast mogen deze leden niet 
meedoen aan groepslessen. Door het lidmaatschap van deze leden nemen 
de kosten niet (nauwelijks) toe maar de opbrengsten wel.  
 

 10 maximumscore 2 
omzet 2009: 2.200 × 12 × 49 + 400 × 12 × 0,65 × 49 = € 1.446.480,- 
 

 11 maximumscore 1 
80.000
2.000

 = € 40,- 

 
 12 maximumscore 2 

• Alleen de loonkosten van de oproepkrachten zijn variabel. Die worden 
bij een ledenaantal van 2.600: 40 × 2.600 = 104.000  1 

• De loonkosten worden 1,03 × (104.000 + 400.000) = € 519.120,- 1 
 

 13 maximumscore 5 
− eis a 

• verlies 2008: 1.114.260 − 1.230.000 = € 115.740,- 1 
• het verlies in 2008 is lager dan € 200.000,-, aan eis a wordt 

voldaan  1 
− eis b 

• winst 2009: 1.446.480 − (519.120 + 150.000 + 585.000) =  
€ 192.360,-  1 

• rentabiliteit totaal vermogen 2009 = 192.360 + 150.000
3.260.000

 × 100% = 

10,5%   1 
− conclusie 

• De rentabiliteit van het totaal geïnvesteerd vermogen is hoger dan 
10%. Aan de eisen a en b wordt voldaan. Fitnessvillage nv start 
een vestiging in Westergouwe 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− huurkosten 
− afschrijvingskosten 
− reclamekosten 
− loonkosten 
 

 15 maximumscore 3 

verkoopprijs exclusief btw 23,80
1,19

 = € 20,- 

17.000 = q × 20 − q × (10+2) − 31.000 
q × 8 = 48.000 
afzet = 6.000 
 

 16 maximumscore 2 
extra winst 600 × (20 − 12) − 1.000 = € 3.800,- 

toename winst 3.800
17.000

 × 100% = 22,4% (22%) 

 
Opgave 4 

 
 17 maximumscore 2 

ontvangsten van debiteuren (120 + 130 + 150) × 1.000 = € 400.000,- 
 

 18 maximumscore 2 
liquide middelen per 30 juni 2007:  
50.000 + 400.000 − 410.000 = € 40.000,- 
 

 19 maximumscore 3 
voorraden per 30 juni 2007:  
100.000 + 300.000 − 0,70 × 440.000 = € 92.000,- 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 5 
 

 20 maximumscore 2 
10.000 + 800 × 120 = € 106.000,- 
 

 21 maximumscore 1 
Rondstad ligt op een industrieterrein en Waailand in een poldergebied. Het 
huurverhoudingsgetal voor industrieterreinen is hoger dan voor 
poldergebieden. 
 

 22 maximumscore 2 
Bij een windsnelheid van 6,5 meter per seconde hoort een opbrengst van 
3.750.000 × 0,037 = € 138.750,-. 
 

 23 maximumscore 1 
3.750.000 × 0,078 = € 292.500,- 
 

 24 maximumscore 1 
Investeringen locatie Waailand 

1 windmolen (aanschaf, montage en fundering) € 1.748.000 

2 terrein overig (verharding, ontwatering, hekwerk, 
beplanting) €    31.000 

3 aanleg kabel naar elektriciteitsnet (lengte 800 meter) €  106.000 
4 aanleg onderhoudsweg €    20.000 
 totaal  €  1.905.000 

 
 25 maximumscore 3 

Exploitatieresultaat per jaar locatie Waailand 
 (2p) (1p) 
 kosten opbrengsten 
verkoop elektriciteit  €  138.750 
overheidssubsidie  €  292.500 
  €  431.250 
afschrijving 0,1 × 1.905.000 €  190.500  
onderhoud windmolen €      6.500  
huur terrein €      6.188  
totale kosten  €  203.188 
exploitatieresultaat (excl. rente)  €  228.062 

 
 26 maximumscore 1 

Voor Waailand, want het exploitatieresultaat is groter (Waailand 
€ 228.062,- en Rondstad € 36.520,-). 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 6 
 

 27 maximumscore 3 
• verwachte nettowinst = 120.000 − 9.000 − 81.000 = 30.000,- 1 

• de inkoopwaarde voor 15.000 stuks is 30.000
0,10

 = 300.000 1 

• inkoopprijs per product is 300.000
15.000

 = € 20,- 1 

 
 28 maximumscore 1 

verkoopprijs = 20 + 120.000
15.000

 = € 28,- 

 
 29 maximumscore 2 

• toegestane algemene kosten 9.000
15.000

 × 15.200 = 9.120 1 

• budgetresultaat 9.120 − 9.030 = € 90,- voordelig 1 
 

Opgave 7 
 

 30 maximumscore 1 
10.000.000

125
 = 80.000 stuks  

 
 31 maximumscore 2 

50.000.000 + 34.500.000 + 80.000  140
55.000.000 + 28.500.000

×  × 100% = 114,6% = 115%  

 
 32 maximumscore 2 

De liquide middelen stijgen, terwijl de vlottende activa en het kort vreemd 
vermogen niet veranderen. Hierdoor zal de current ratio stijgen en de 
liquiditeit verbeteren.  
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 

einde  700047-2-064c* 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
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 de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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.  
3 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 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 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.  
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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;  
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.  
 
4 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.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 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 de CEVO. 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.  
 
7 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.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen management & organisatie HAVO kunnen maximaal 61 scorepunten 
worden behaald. 
 
Voor dit examen is verder 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 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  inkoopprijs per stuk 90.000
750

 = 120 

verkoopprijs per stuk 120 × 3 × 1,19 = € 428,40 
 
Maximumscore 2 

 2  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Op de uitverkoopproducten wordt minder winst gemaakt. 
• Uitverkoopproducten nemen verkoopruimte in die niet gebruikt kan worden voor andere 

meer winstgevende producten. 
• Te lange uitverkooptijd geeft de onderneming een ‘goedkope’ naam. 
• Klanten die de volle prijs betaald hebben, vinden de uitverkoopprijzen minder prettig. 

 
Maximumscore 3 

 3  • totale opbrengst (750 − 220) × 360 + (220 − 60) × 180 + 5.355
1,19

 = 224.100,-  2  

• totale brutowinst 224.100 − 90.000 = 134.100 

gemiddelde brutowinstpercentage 134.100
90.000

 × 100% = 149%  1  

 
Opgave 2 
 
Opmerking 
Als de kandidaat bij de beantwoording van de vragen van deze opgave vergeten is om de 
bedragen te vermenigvuldigen met € 1.000,-, hiervoor maximaal 1 punt in mindering 
brengen. 
 
Maximumscore 1  

 4  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• het krijgen van adviezen 
• het krijgen van kredietfaciliteiten 
• het krijgen van garantiefaciliteiten 

 
Maximumscore 1 

 5  0,03 × 1.068.289.000 = € 32.048.670,- 
 
Maximumscore 2 

 6  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Als de omzet terugloopt, wordt het promotiebudget ook kleiner, terwijl dit juist zou moeten 

stijgen. 
• Bij de verdeling van het budget wordt geen rekening gehouden met de marktsituatie van 

elke productgroep afzonderlijk. 
• Ze gaat uit van de omzet van het afgelopen jaar in plaats van de geplande/verwachte omzet 

in het (de) komende jaar (jaren). 
 
Maximumscore 2 

 7  Producten met een hoge marktgroei bieden meer kansen op afzet- en omzetverhoging dan 
producten op markten die minder groeien. Door gelden in te zetten op de markten met hoge 
marktgroei heeft men meer kans van slagen. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2  

 8  29
34

 × 89.490.000 = € 76.329.705,88 (76.330.000) 

 
Maximumscore 1 

 9  89.490.000
76.329.705,88 / 76.330.000

 = 1,17 

of 
34
29

 = 1,17  

 
Maximumscore 2 

 10  Eureka B.V. is geen marktleider voor de productgroep mode want het relatieve 
marktaandeel is kleiner dan 1. (Het relatieve marktaandeel voor de productgroep mode is 
0,81. Dat betekent dat de omzet van Eureka B.V. 19% lager is dan dat van de grootste 
concurrent.)  
 
Maximumscore 2 

 11   
 

productgroep marktgroei 2006 relatieve marktaandeel 
2005 totaalscore 

  score A  score B A + B 
mode 2 1 0,81 1 2 
wonen 7 3 1,32 4 7 
tweewielers 4 2 1,20 3 5 
sport 8 4 1,17 2 6 

 
Maximumscore 2 

 12   mode  0% van 457.522.000                     0 
wonen 6% van 438.319.000      26.299.140 
tweewielers 2% van   82.958.000        1.659.160 
sport  4% van   89.490.000        3.579.600 
   €  31.537.900,- 
 
Maximumscore 2 

 13  De directie zal bezwaar hebben tegen het nulpercentage. Voor Eureka B.V. zou dit 
betekenen dat voor de productgroep met de hoogste omzet geen promotiebudget 
beschikbaar gesteld zou worden. 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 14  Ysbrandt is de belangrijkste afnemer, als deze klant wegvalt, leidt dat tot een sterke 
omzetdaling waardoor Bass verlies zal gaan lijden. 
 
Maximumscore 1 

 15  30.000 × 8 = € 240.000,- 
 
Maximumscore 2 

 16  C
(8  4)−

 = 30.000 → C = 30.000 × 4 = € 120.000,- 

 
Maximumscore 2 

 17  36.000 × (8 − 4) − 120.000 = € 24.000,- 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 4 
 
Maximumscore 1 

 18  Beleggen in obligaties brengt minder risico met zich mee. De belegger accepteert daarom 
een lager rendement. 
 
Maximumscore 2 

 19  1.000 × 1,0420 = € 2.191,12. 
 
Maximumscore 2 

 20  De kosten zijn 2.191,12 − 1.870,- = € 321,12 (€ 321,-). 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 1 

 21  De beursnotering geeft een certificaat van bekwaamheid en gegoedheid, die continuïteit 
aangeeft. 
 
Maximumscore 2 

 22  De ontwikkeling van de beurskoers van Spyker Cars N.V. is in de periode  
1 juni – 1 november ongunstiger geweest (daalde van ongeveer € 15 tot ongeveer € 11) dan 
die van de AMX index (die in diezelfde periode is gestegen van ongeveer 365 tot ongeveer 
380). 
 
Maximumscore 2 

 23  Met de opbrengst van de aandelen zijn vooral schulden afgelost. Die dalen van 
€ 13.970.000 (+ 7.918.000) naar € 1.854.000 (+ 3.951.000). 
 
Maximumscore 2 

 24  De reserves zijn gestegen doordat de emissiekoers van (€ 15,50) veel hoger was dan de 
nominale waarde (van € 0,04) van het aandeel. (De agioreserve is gestegen.) 
 
Maximumscore 2 

 25  (Verschaffers van vreemd vermogen willen dat er relatief voldoende eigen vermogen is ten 
opzichte van vreemd vermogen,) zodat er voldoende garantie is dat het vreemd vermogen in 
de toekomst kan worden terugbetaald. 
 
Opmerking 
0 of 2 punten toekennen 
 
Maximumscore 2 

 26  Het eigen vermogen is door de emissie sterk gestegen (terwijl het vreemd vermogen door de 
aflossing sterk is gedaald). Deze ontwikkeling leidt tot een verbetering van de solvabiliteit 
waardoor het aantrekken van nieuw vreemd vermogen makkelijker wordt. 
 
Maximumscore 2 

 27  Verlies 2e helft van 2003 is: 4.808.000 – 2.038.000 = 2.770.000  
Het resultaat van de eerste helft van 2004 (verlies € 2.743.000,-) is verbeterd / het verlies is 
verminderd. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 28  voorbeelden van juiste antwoorden: 
▬ positieve ontwikkelingen: 
• Door de investeringen kunnen er meer auto’s geproduceerd en verkocht worden, waardoor 

in de toekomst winst zou kunnen worden gemaakt.  
• De solvabiliteit is door de emissie sterk verbeterd. 
• Grote beleggers hebben de aandelenemissie gegarandeerd 

 
▬ negatieve ontwikkelingen: 
• Spyker Cars N.V. heeft nog nooit winst gemaakt en maakt ook in de tweede helft van 2004 

nog verlies.  
• Het is niet zeker dat de grotere productie leidt tot een meer winstgevende afzet. 
• Het is de vraag of de beleggers voldoende vertrouwen hebben in de toekomst en bereid zijn 

om extra aandelen te kopen als er een nieuwe emissie komt. 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 29  Het is een debetpost, een tegoed voor DTS. Het heeft betrekking op ‘nog te ontvangen 
abonnementsgeld’ over 2004. 
 
Maximumscore 2 

 30  18.000 × 96
12

 = € 144.000,-  

 
Maximumscore 2 

 31  18.000 × 96
4

 = € 432.000,- 

 
Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

 32  0,20 × 212.000 + 2
12

 × 0,20 × 24.000 = € 43.200,- 

 
Maximumscore 2 

 33  186.000 + 24.000 − 43.200 = € 166.800,- 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
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 de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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.  
3 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 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 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.  
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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;  
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.  
 
4 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.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 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 de CEVO. 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.  
 
7 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.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen management & organisatie HAVO kunnen maximaal 61 scorepunten 
worden behaald. 
 
Voor dit examen is verder 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 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  • Breedbandinternet bevond zich in de groeifase  1  
• In die periode is het aantal aansluitingen zeer sterk gestegen (van 1,6 miljoen tot 

2,85 miljoen aansluitingen)  1  
 
Maximumscore 2 

 2  Het aantal aansluitingen op 1 oktober 2003 is 2,85 miljoen
1,78

 = 1,6 miljoen.  

De toename is 2,85 − 1,6 = 1,25 miljoen aansluitingen.  
 
Maximumscore 1 

 3  Het aantal aansluitingen van Wanadoo op 1 oktober 2004 was 0,151 × 2,85 miljoen = 
430.350.  
 
Opgave 2 
 
Maximumscore 1 

 4  Uit de cirkeldiagrammen blijkt dat het aandeel ‘kamperen’ ten opzichte van de overige 
wijzen van vakantievieren gedaald is. 
 
Opmerking 
Wanneer het relatieve karakter niet verwoord is 0 punten toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 5  Hier is sprake van individuele reclame omdat Sunnybird met haar dealers gezamenlijk 
reclame maakt voor één en hetzelfde product. 
 
Opmerking 
0 of 2 punten toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 6  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• uitbreiding assortiment met caravans met meer luxe en comfort 
• merknaam Eurolux 
• after-sale-services 
• verhuur van caravans 

 
Maximumscore 3 

 7  • inkoopprijs voor Sunnybird 100
125

 × 16.500 = 13.200  1  

• af te schrijven bedrag 13.200 – 0,4 × 16.500 = 6.600  1  
• afschrijvingskosten per jaar € 2.200,-   1  

 
Maximumscore 1 

 8  onderhoudskosten bij 28 weken, uit de grafiek af te lezen: € 260,- 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 9  13.200
450

= 30 verzekeringskosten per jaar 30 × 5,40 = € 162,- 

 
Maximumscore 1 

 10  afschrijvingskosten caravan  2.200,- 
onderhoudskosten caravan    260,- 
verzekeringskosten caravan 162,- 
overige diverse kosten      150,- 
verhuurkosten per caravan per jaar  € 2.772,- 
 
Maximumscore 2 

 11  0,5 × 28 × 300 = € 4.200,- 
 
Maximumscore 3 

 12  • winst bij verhuur: per caravan per jaar 4.200 – 2.772 = 1.428  
winst bij verhuur in 3 jaar 3 × 1.428 = € 4.284,-  1  

• winst bij verkoop 25
125

 × 16.500 – 450 = € 2.850,-  1  

• Sunnybird gaat caravans verhuren aan campings  1  
 
Opgave 3  
 
Maximumscore 2 

 13  De waarde van de laatste inkoop is 127.000 – 60 × 610 – 80 × 605 = € 42.000.  

Het aantal vouwfietsen met een inkoopprijs van € 600,- is 42.000
600

 = 70.  

 
Maximumscore 3 

 14  • De inkoopwaarde van de verkoop is 60 × 610 + 80 × 605 + 20 × 600 = 97.000  2  
• De bijdrage aan de winst is 160 × 750 – 97.000 = € 23.000,-   1  

 
Maximumscore 2 

 15   Door winst is de debiteurenvordering meer gestegen dan de voorraadwaarde gedaald is (de 
overige vlottende activa zijn niet gewijzigd).  
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 16  spaarpremie = 9.490 × 1,05 + 3.010 = € 12.974,50 (12.975)  
 
Maximumscore 1 

 17  Bij een spaarhypotheek moet het spaarsaldo na 30 jaar gelijk zijn aan het bedrag van de 
afgesloten lening: € 200.000,-.  
 
Maximumscore 2 

 18  • Bij een hoger rentepercentage op het spaarsaldo   1  
• zal met een lagere spaarpremie een spaarsaldo van € 200.000,- na 30 jaar bereikt worden   1  
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Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 19  Goodwill = 295.000 – 195.000 – 28.000 = € 72.000,- 
 
Maximumscore 3 

 20  geïnvesteerd vreemd vermogen = 150.000 

geïnvesteerd eigen vermogen = 40
60

 × 150.000 = 100.000 

winst = 0,48 × 100.000 = € 48.000,- 
 
Maximumscore 2 

 21  • goodwill volgens vuistregel 3,5 × 48.000 = 168.000  1  
• gevraagde goodwill 72.000  de gevraagde goodwill voldoet aan de vuistregel  1  

 
Maximumscore 1 

 22  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• in de periode 2004-2006 is de omzet gedaald 
• in de periode 2004-2006 is de brutowinst gedaald 
• in de periode 2004-2006 is de rentabiliteit van het eigen vermogen gedaald 

 
Maximumscore 3 

 23  toename omzet: 50 × 40 × 12 = 24.000 
toename brutowinst: 0,68 × 24.000 = 16.320 
toename kosten: 50 × 300 = 15.000 
(maximale) toename winst: 16.320 – 15.000 = € 1.320,- 
 
Opmerking 
Ook goed rekenen als de berekening gebaseerd is op één optreden van de band. 
 
Maximumscore 1 

 24  295.000 + 9.400 = € 304.400,- 
 
Maximumscore 2 

 25  • investeringsbedrag 304.400 
maximale hypothecaire lening 0,75 × 195.000 =  146.250 
benodigd eigen vermogen € 158.150    1  

• beschikbaar eigen vermogen € 75.000  beschikbaar vermogen is te gering   1  
 
Maximumscore 1 

 26  Ton hoeft niet te investeren in koelcel en tapinstallatie. 
of 
Door bruikleen van koelcel en tapinstallatie dalen de jaarlijkse afschrijvingskosten (en 
interestkosten). 
 
Maximumscore 1  

 27  Ton mag dan alleen dranken afnemen van Bavaria N.V. 
 
Maximumscore 1 

 28  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Door de drankenafname-overeenkomst kan Bavaria N.V. tijdige informatie over de 

bedrijfsontwikkeling van café Dorus krijgen, waardoor minder risico wordt gelopen. 
• Door de aard van het bedrijf heeft de brouwerij meer kennis van de bedrijfsvoering van een 

horecaonderneming dan de bank. 
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Maximumscore 2 

 29  investeringsbedrag 295.000 
benodigd eigen vermogen is (1 − 0,85) × 295.000 = € 44.250,-  het eigen vermogen van 
Ton is voldoende. 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 1 

 30  voorbeelden van een juist antwoord: 
• transportkosten 
• kosten transportverzekering 
• verpakkingskosten 

 
Maximumscore 2 

 31  380 × 24 – 10.099 = € 979,- nadelig  
 
Maximumscore 2 

 32  verkoopresultaat 380 × 6 = 2.280 
winst 2280 – 979 = € 1.301,- 
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 1 

 33  Albert Heijn wil dat de verpakkingen van de huismerken een even goede uitstraling hebben 
als die van A-merken. 
 
Maximumscore 2 

 34  • De inkoopprijs van de huismerken is lager   1  
• De verkoopprijs van de huismerken ligt onder die van de A-merken en het verschil tussen 

de verkoopprijs en inkoopprijs is bij het huismerk groter dan dat van de A-merken  1  
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 5 kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
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 de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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.  
3 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 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 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.  
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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;  
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.  
 
4 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.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 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 de CEVO. 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.  
 
7 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.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen management & organisatie HAVO kunnen maximaal 64 scorepunten 
worden behaald. 
 
Voor dit examen is verder 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 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  procentueel aandeel radio: 328
328 + 1.699 + 1.250 + 663 + 178 

 × 100% = 7,97% →8% 

 
Maximumscore 2 

 2  • Door de populariteit van de diskjockey luisteren meer mensen naar de zender,  1  
• waardoor de zender meer adverteerders krijgt en/of meer kan vragen voor de reclame  1  

 
Maximumscore 1 

 3  De adverteerders willen weten of hun doelgroep voldoende wordt bereikt met het 
betreffende radioprogramma. 
 
Opgave 2 
 
Maximumscore 1 

ntwoorden Deel- 
scores

 4  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• bedrijfsresultaat 
• rentabiliteit (eigen vermogen) 
• cashflow 

 
Maximumscore 2 

 5  aantal huurcontracten: 64.800
450

 = 144  

gemiddeld aantal per week verhuurde tenten: 144
9

 = 16 

 
Maximumscore 2 

 6  • Gedurende het hoogseizoen van Vacance du Roy, de periode 2 juli tot 4 september, heeft 
Eurocampus de laagste verhuurprijs van € 450,-  1  

• Met een verhuurprijs van € 425,- is Vacance du Roy zeker € 20,- per week goedkoper  1  
 
Maximumscore 3 

 7  omzet verhuur: 0,50 × 40 × 9 × 425 =   76.500 
Kosten: 
kosten staanplaatsen: 40 × 950 = 38.000 
afschrijvingskosten 4.670 
interestkosten 2.690 
overige constante kosten   5.880 
totale kosten  51.240 
nettowinst  € 25.260 
 
Maximumscore 2 

 8  Productbeleid. De campingplaats behoort tot een kenmerk van het verhuurde object. 
 
Maximumscore 2  

 9  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• de studenten moeten handig zijn in het opzetten en afbreken van tenten; 
• de studenten moeten sportactiviteiten etc. kunnen organiseren en uitvoeren; 
• de studenten moeten de Franse taal beheersen. 
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Maximumscore 2 

A

 10  Omdat voor het opzetten en afbreken geen vergoeding wordt gegeven per opgezette/ 
afgebroken tent. De pabo-studenten ontvangen een vaste vergoeding voor een bepaalde 
periode. 
 
Maximumscore 2 

 11   De totale constante kosten op camping Chateau Vallon bedragen: 
4.670 + 2.690 + (5.880 + 2000) + 2 × 10 × 180 = € 18.840 
 
Maximumscore 2 

 12  • totale kosten Chateau Vallon: 18.840 + 162 X  1  
• totale kosten Les Deux Chevaux: 51.240 

X = 51.240  18.840
162
-  = 200 contracten 

Bij 200 contracten zijn beide campings even duur  1  
 
Maximumscore 2 

 13  Het aantal contracten: 0,5 × 40 × 9 = 180→ de kosten van camping Chateau Vallon zijn 
lager dan die van Les Deux Chevaux. Keuze camping Chateau Vallon. 
 
Opmerking 
Wanneer het antwoord gebaseerd is op een vergelijking van de kosten van mogelijkheid A 
en de kosten van mogelijkheid B, dit niet fout rekenen. 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 1 

 14  aanschafprijs = 100
40

 × 6.426,- = € 16.065,- 

 
Maximumscore 2 

 15  De brutowinst is 35,1% × 100
119

 × 16.065,- = € 4.738,50. 

 
Maximumscore 2 

 16  Volgens artikel 10 heeft Verdoold recht op 30% van de aankoopprijs. Mevrouw Bakker 
heeft 40% aanbetaald, dus mevrouw Bakker kan 10% van de aankoopprijs terugkrijgen: 
0,1 × 16.065 = € 1.606,50. 
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

ntwoorden Deel- 
scores

 17  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• commercieel risico 
• diefstal 
• beschadiging 

 
Maximumscore 2 

 18  3.500 + 800 − 350 = 3.950 spaanplaten 
 
Maximumscore 2 

 19  voorraad = (3.500 – 350) × 21,40 + 300 × 23,- = € 74.310,- 

500017-1-21c 4 Lees verder 

Pagina: 284Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 
 
 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 1 

Antwoorden Deel- 
scores

 20  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• ervaring 
• verantwoordelijkheid 
• grootte van de onderneming/unit 

 
Maximumscore 2 

 21  jaarbonus van Ours: 145.661
485.538

 × 100% = 30% 

De jaarbonus van van Ours was procentueel het laagst. 
 
Maximumscore 2 

 22  Volgens informatiebron 5 wordt bij de vaststelling van de individuele jaarbonus gelet het 
persoonlijk functioneren van het directielid. Wellicht heeft van Ours minder gepresteerd. 
 
Maximumscore 2 

 23  De nettowinst per aandeel is over 2001: 214.176
109.460

 = 1,96 

over 2002: 49.113
109.460

 = 0,45 

over 2003: 95.970
109.460

 = 0,88 

(De nettowinst per aandeel is na een forse daling in 2002, in 2003 weer gestegen.) 
 
Maximumscore 3 

 24  • De beurskoers van Mersmeijer N.V. is van 31 december 2003 in vergelijking met 

31 december 2000 met 8,2% 101  110
110
−⎛

⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  gedaald. Voor de concurrenten is dit 17,9% 

92  112
112
−⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2  

• Een daling van 8,2% is beter dan een daling van 17,9%. De beurskoersontwikkeling van 
Mersmeijer N.V. is beter  1  
 
Opmerking 
Wanneer de veranderingen in de beurskoersen van jaar tot jaar zijn berekend en 
beoordeeld, dit niet fout rekenen. 
 
Maximumscore 2 

 25  • Over een periode van drie jaar is de laagste rentabiliteit op het eigen vermogen (5,4%) 
geweest. Het levert een bonus op van 30%  1  

• De bonus voor de koersontwikkeling is 10%. De ontwikkeling van de beurskoers is (vanuit 
een dieptepunt) vergeleken met die van de concurrenten goed  1  
 
Maximumscore 2 

 26  Volgens de richtlijnen van de commissie Tabaksblat (richtlijn a) kan een bonusregeling 
nodig zijn om deskundige en gekwalificeerde directieleden aan te trekken of te behouden. 
of 
De werknemers hebben baat bij een bonusregeling die de belangen van de onderneming op 
middenlange en lange termijn bevordert. De ondernemingsraad verwacht dat daardoor de 
bonusregeling ook in het belang is van werknemers. 
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Maximumscore 1 

 27  De aandelen die als bonus worden ontvangen mogen niet worden verkocht omdat ze de 
binding van de directieleden aan de vennootschap en haar doelstellingen moet versterken 
(onderdeel b) / niet moet aanzetten tot gedrag van de directieleden in hun eigen belang met 
verwaarlozing van het belang van de vennootschap (onderdeel c).  
 
Maximumscore 2 

 28  • Aan de richtlijn “….is het variabele deel gekoppeld aan vooraf bepaalde, meetbare en 
beïnvloedbare doelen” (onderdeel b) is bij Mersmeijer N.V. voldaan. De bonussen zijn 
afhankelijk van vooraf vastgestelde meetbare doelen, zoals groei nettowinst per aandeel en 
rentabiliteit  1  

• De jaarbonus is afhankelijk van de groei van de nettowinst per aandeel. 
of 
De drie-jaarsbonus is afhankelijk van de rentabiliteit van het eigen vermogen. 
of 
De drie-jaarsbonus is afhankelijk van de ontwikkeling van de beurskoers (onderdeel d)  1  
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 29  extra afschrijving LPG-installatie  493,- 
extra belasting LPG t.o.v. benzine    120,- 
totale extra vaste kosten per jaar € 613,- 
 
Maximumscore 2 

 30  benzine: 1,20 × 7,2  = 8,64 
LPG: 0,45 × 8,6 =     3,87 
voordeel = € 4,77 
 
Maximumscore 2 

 31  45.000   
100

× 4,77 – 613,- = € 1.533,50 

 
Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

 32  540 × 60 × 1,8  = € 58.320,- 
 
Maximumscore 2 

 33  58.320 – 540 × 60 – 19.300 = € 6.620,- 
 
Maximumscore 1 

 34  inkoopwaarde 1.080
1,80

 = € 600,- 

 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
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 de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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.  
3 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 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 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.  
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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;  
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.  
 
4 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.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 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 de CEVO. 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.  
 
7 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.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen management & organisatie HAVO kunnen maximaal 66 scorepunten 
worden behaald. 
 
Voor dit examen is verder 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 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 1 

 1  indirecte distributie 
Wessanen verkoopt de producten aan de consumenten via supermarkten. 
 
Maximumscore 2 

 2  een van onderstaande mogelijkheden: 
• blijft gelijk als Wessanen uitsluitend het vervoer uitbesteedt 
• wordt langer als Wessanen de producten gaat verkopen aan een groothandelaar die 

vervolgens de bevoorrading van de supermarkten gaat verzorgen 
 
Maximumscore 2 

 3  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• omscholing en overplaatsing naar andere functie 
• beëindigen van uitzendcontracten 
• de onderneming die de bevoorrading overneemt, neemt ook personeel over 
• afvloeiing door natuurlijke verloop 

 
Opgave 2 
 
Maximumscore 2 

ntwoorden Deel- 
scores

 4  • huisvestings- en inventariskosten van Rigter-Sport in 2003: 41,8
517

×  100% = 8,1%  1  

• Het gemiddelde voor sportspeciaalzaken in Nederland is 7,4%. 
De huisvestings- en inventariskosten van Rigtersport zijn als percentage van de omzet hoger 
dan van het gemiddelde van de sportzaken in Nederland  1  
 
Maximumscore 3 

 5  • wijziging inkoopwaarde: (517  196,5)  (539  204,8)
539  204,8

− − −
×

−
 100% = − 4,1%  1  

• wijziging omzet: 517  539  
539

×
-  100% = − 4,1%  1  

• De inkoopwaarde van de verkochte goederen is met eenzelfde percentage gedaald als de 
omzet  1  
 
Maximumscore 1 

 6  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• de bouw van de ijsbaan kan niet doorgaan 
• skaten is een rage, die weer kan verdwijnen 
• door de opkomst van nieuw jong schaatstalent verdwijnt de populariteit van Anita als 

schaatser 
• vestiging van nieuwe speciaalzaken 

 
Maximumscore 1 

 7  Uit de zinsnede: “De sportzaak zal zich nog nadrukkelijker moeten onderscheiden door een 
keuze voor bepaalde doelgroepen …”. 
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 2 
 8  • Het rekening-courantkrediet kan gemakkelijker aangepast worden aan de kredietbehoefte 

van de onderneming,  1  
• bij een langlopende lening kan dat niet  1  

 
Maximumscore 4 

 9  Liquiditeitsbegroting Rigter Sport december 2004. 
 

 Bedragen in euro’s 
Ontvangsten: 
Verkoop oude voorraden 125.500
    
Uitgaven: 
Betaling leveranciers 52.000
Aanschaf inventaris 85.600
Installatiekosten inventaris 2.900
Bijbetaling bedrijfsauto 14.000
Overige uitgaven   15.500
Totale uitgaven 170.000
Toename/Afname liquide middelen − 44.500
Liquide middelen op 1 december 2004 5.000
Liquide middelen op 31 december 2004 − 39.500

 
Opmerking 
Ontvangsten maximaal 1 punt, uitgaven maximaal 2 punten en liquide middelen maximaal 
1 punt toekennen. 
 
Maximumscore 4 

 10   Balans per 1 januari 2005 (bedragen in euro’s) 
 

Vaste activa  Eigen vermogen  
Inventaris 88.500 Eigen vermogen 81.500 
Bedrijfsauto 16.000 Lang vreemd vermogen  
Vlottende activa Lening bank 24.500 
Voorraad 159.000 Kort vreemd vermogen  
Vooruitbetaalde bedragen 3.000 Crediteuren 145.500 
Kas        500 Rekening-courantkrediet    15.500 
Totaal 267.000 Totaal 267.000 

 
Opmerking: 
Voor het juist opstellen van de debetzijde van de balans maximaal 2 punten toekennen, voor 
de creditzijde eveneens maximaal 2 punten toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 11  • Uit de balans blijkt dat bij een langlopende lening van € 24.500,- het rekening-
courantkrediet € 15.500,- moet bedragen. De bank wil een rekening-courantkrediet 
verstrekken van € 20.000,-. Aan de eerste voorwaarde is voldaan  1   

• De geschatte winst is € 53.700,-. De eis was een minimale winst van € 50.000,-.  
Aan beide voorwaarden is voldaan, Kees en Anita zullen het ondernemingsplan uitvoeren  1  
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Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

A

 12  • Financiële vaste activa,   1  
• ‘financieel’ omdat het een aandelenbezit betreft en ‘vast’ omdat KPN een gezamenlijk 

belang in Cesky Telcom heeft met Swisscom. Dit aandelenbezit kan niet aangemerkt 
worden als een tijdelijk belegging  1  
 
Maximumscore 2 

 13  • Verbeteren, omdat het vreemd vermogen zal afnemen en   1  
• het eigen vermogen gelijk blijft  1  
 
Opmerking 
Wanneer de kandidaat in zijn antwoord ook het mogelijke resultaat van de verkoop betrokken 
heeft, dit niet fout rekenen. 
  

Maximumscore 2 
 14  voorbeelden van juiste antwoorden: 

• past niet meer in de strategie van KPN 
• het rendement van Cesky Telcom was te laag 
• de hoge rentelasten hadden een negatief effect op de rentabiliteit van het eigen vermogen 
• minder risico voor de verstrekkers van het vreemd vermogen 

 
Opgave 4 
 
Maximumscore 1 

 15  De schuldrest na 12 maanden is gelijk aan het kredietbedrag. 
 
Maximumscore 2 

 16  totaal van de maandbedragen: 12 × 49 + 60 × 160,71 = € 10.230,60 
totale rente: 10.230,60 − 8.059,21 = € 2.171,39. 
 
Maximumscore 2 

 17  De koper moet ook een aanbetaling doen van € 3.065,79 die niet verwerkt is in de € 49,- per 
maand. 
of 
€ 49,- Geldt alleen in het eerste jaar, waarin alleen rente wordt betaald. In de 60 volgende 
maanden moet € 160,71 per maand worden betaald. 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 3 

ntwoorden Deel- 
scores

 18  • betalingswijze A: 250 + 3.500 × 0,94 = € 3.540,-  1  
• betalingswijze B: 1.875 + 1.875 × 1,05−2 = 1.875 + 1.700,68 = € 3.575,68  2  

 
Maximumscore 1 

 19  Uit de voorwaarde dat Max-Havelaar een toeslag geeft op de wereldmarktprijs. 
 
Maximumscore 1 

 20  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• vergroot herkenbaarheid van het product 
• het nieuwe logo is internationaal 

 
Maximumscore 2 

 21  0,34 × 2,00 − 0,05 × 1,70 = 0,595 (→ € 0,60) 
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 A
 
 
Maximumscore 1 

 22  8  6,80
6,80
-  × 100% = 17,65% 

 
Maximumscore 3 

 23  840 × (35 + 63) + 420 × (112 + 24) = 139.440 kopjes koffie per jaar 
dat is 139.440 × 7,5 = 1.045.800 gram, afgerond 1.046 kilogram per jaar 
 
Maximumscore 3 

 24  verbruikskosten per jaar Max-Havelaar 1.046 × 1,08 × 8 =  9.037,44 
verbruikskosten CM-koffie 1.046 × 6,80 =    7.112,80 
toename verbruikskosten  € 1.924,64 
 
Maximumscore 1 

 25  toename jaarlijkse onderhoudskosten € 120,- 
 
Maximumscore 3 

 26  De school zal niet kiezen voor Max-Havelaar: 
• aan voorwaarde a is volgens het antwoord van vraag 19 of 21 voldaan  1  
• aan voorwaarde b wordt niet voldaan:  

de toename van de jaarlijkse kosten is: 1.924,64 + 120 = € 2.044,64 
toename jaarlijkse bijdragen:  
maximale bijdrage school € 250,- 
verhoging van 5% van het basisbedrag is 0,05 × 6.000 = € 300,-  
totale maximale bijdrage € 550,- 
toename bijdrage < toename kosten  2  
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

ntwoorden Deel- 
scores

 27  0,24 × (16,4 × 1,0043) = 3,983 → 4 miljoen 
 
Maximumscore 2 

 28  4,0  3,7  
3,7

×
-  100% = 8,108% → 8% 

 
Maximumscore 2 

 29  verwachte kosten: (950.000 + 250.000) – 50.000 = € 1.150.000,- 
 
Maximumscore 2 

 30  • 950.000 × 1,08 = 1.026.000 
1.026.000 – 1.150.000 = – € 124.000,-   1  

• De voedingssupplementen zijn naar verwachting in 2008 verliesgevend, Sanitel zal de 
voedingssupplementen per 1 januari 2006 uit de markt nemen  1  
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Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

 31  212.100   100% = 
505.000

× 42% 

 
Maximumscore 1 

 32  170 × 1,42 = € 241,40 
 
Maximumscore 2 

 33  omzet 573.680 
inkoopwaarde 404.000 
 169.680 
bedrijfskosten   157.500  
nettowinst € 12.180,- 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 

Antwoorden Deel- 
scores

Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar de Citogroep. 
 
 
 Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
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 de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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.  
3 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 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 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; 
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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;  
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.  
 
4 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.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 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.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 69 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.  
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor het vak management & organisatie 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 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  twee van de volgende drie fasen:  
• de introductiefase 
• de groeifase 
• de rijpheidsfase (ook wel volwassenfase genoemd) 

 
Maximumscore 2 

 2  Nee, dat is niet noodzakelijk. Op de markt van prepaidkaarten zijn meer dan twee 
aanbieders, zodat de marktleider niet noodzakelijkerwijs een marktaandeel van meer dan 
vijftig procent heeft. 
 
Opmerking 
Ook goed rekenen: Ja, als er maar twee aanbieders zijn op de markt van prepaidkaarten. 
 
Maximumscore 2 

 3  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Door het voeren van een eigen merk doet men aan klantenbinding, dus behoud van het 

marktaandeel. 
• Door het voeren van een eigen merk breidt men het assortiment uit met een product met een 

hogere brutowinstmarge.  
• Door het voeren van een eigen merk probeert AH de verkoop van andere producten te 

stimuleren. 
 
Opgave 2 
 
Maximumscore 2 

 4  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• concurrentieoverwegingen 
• de huidige inventaris is versleten en moet vervangen worden 
• de mogelijkheid om de winkel te verkopen in verband met pensioen van Leon 

 
Maximumscore 3 

 5  Verwachte balans per 31 december 2004 na modernisering inventaris 
(in euro’s) 

Inventaris 45.000 Eigen vermogen 61.000
Auto 16.000 Crediteuren 15.000
Voorraad 40.000 6%-Lening 30.000
Liquide middelen     5.000               
 106.000  106.000

 
Maximumscore 2 

 6  verwachte afzet in 2004: 

brillen: 0,45 × 210.000
250

 = 378 stuks 

contactlenzen: 0,50 × 210.000
150

 = 700 sets 

 
Maximumscore 2 

 7  brillen: 250 ¥ 1,05 = € 262,50 
contactlenzen: 150 ¥ 1,05 = € 157,50 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 8  brillen: 400 ¥ 262,50 105.000 
contactlenzen: 700 ¥ 1,2 ¥ 157,50 132.300 
overig: 210.000 ¥ 0,05      10.500   
verwachte omzet 2005 € 247.800,- 
 
Maximumscore 1 

 9  247.800 ¥ 0,65 = € 161.070,- 
 
Maximumscore 2 

 10  7.800 ¥ 1,05 + 310 = € 8.500,- 
 
Maximumscore 2 

 11  autorefractometer: 8.500  500
5
−  = € 1.600,- 

 
Maximumscore 3 

 12  Verwachte resultatenrekening over 2005 
(in euro’s) 
omzet  247.800 
inkoopwaarde van de omzet          86.730 
brutowinst    161.070 
bedrijfskosten: 
 personeelskosten  46.640 
 afschrijving op autorefractometer  1.600 
 afschrijving op overige inventaris  7.100 
 kosten van de 6% lening: 6 ¥ 300  1.800 
 huisvestingskosten  19.200 
 autokosten  4.860 
 variabele verkoopkosten: 5 ¥ 2.478  12.390 
 overige kosten         10.600 
           104.190 
verwachte nettowinst        56.880 
 
Maximumscore 2 

 13  verwachte winstgroei: 56.880  46.400
46.400

-  ¥ 100% = 23% 

Dit is meer dan de vereiste groei van 20%, dus Leon gaat de inventaris in 2004 
moderniseren. 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 14  interestbetaling: 0,07 ¥ 6
12

 ¥ 60.000 2.100  

aflossing  4.000   
totaal te betalen € 6.100,- 
 
Maximumscore 2 

 15  interestkosten: 0,07 ¥ 3
12

 ¥ 60.000 + 0,07 ¥ 3
12

 ¥ 56.000 = 1.050 + 980 = € 2.030,- 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 16  6,5  4
6,5
−  ¥ 100% = 38,46% = 38,5% 

 
Opmerking 
Als de waarde van de omzet vastgesteld is op een waarde die ligt tussen 6,4 en 6,6, dient 
men dat goed te rekenen.  
 
Maximumscore 2 

 17  Deze kosten hangen grotendeels samen met de capaciteit van de onderneming; het afstoten 
van vaste activa of laten afvloeien van personeel op korte termijn is vaak niet mogelijk en 
leidt niet direct tot lagere kosten. 
 
Maximumscore 3  

 18  1.000.000 + 1.500.000 = 32% 

omzet: 100
32

 ¥ 2.500.000 = € 7.812.500,- 

 
Opgave 5 
 
Maximumscore 1 

 19  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Ooijevaar kan Beter Bed Holding N.V. ondersteunen met extra vermogen (kapitaal). 
• Beter Bed Holding N.V. kan gebruik maken van de extra kennis / ervaring / netwerken van 

Ooijevaar. 
 
Maximumscore 3 

 20  Ooijevaar kan 125.000.000
16

 = 7.812.500 aandelen kopen. 

Aantal geplaatste aandelen is 390.000
0,05

 = 7.800.000 aandelen. 

Ja, Ooijevaar kan alle geplaatste aandelen kopen. 
 
Maximumscore 2 

 21  cashflow 1997: 11.066 + 5.006
167

 ¥ 100 ¥ 1.000 =  € 9.624.000,- 

afschrijvingen 1997: 5.006
172

 ¥ 100 ¥ 1.000 = € 2.910.000,- 

 
Opmerking 
Wanneer de bedragen in duizend euro zijn gegeven maximaal 1 punt in mindering brengen. 
 
Maximumscore 3 

 22  nettowinst 1997: 9.624 − 2.910 = 6.714 

groei nettowinst: 11.066  6.714
6.714

−  ¥ 100% = 64,8% 

 
Maximumscore 2 

 23  102,6 + 128,1 + 8,2
378,4 + 1.054,7

 ¥ 100% = 16,7% 

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 24  omzet 2001: 378,4 + 1.054,7 = € 1.433,1 miljoen 

omzet 2000: 378,4
96,9

 ¥ 100 + 1.054,7
102,1

 ¥ 100 = € 1.423,5 miljoen 

De Nederlands-Duitse slaapmarkt is een groeiende markt. 
 
Maximumscore 1 

 25  19.119
71.318

 ¥ 100% = 26,8% 

 
Maximumscore 2  

 26  netto-omzet: 238.876 ¥ 0,9 = 214.988,4 
brutowinst: 0,54 ¥ 214.988,4  116.093,736 
bedrijfskosten  108.805,000 
bedrijfsresultaat:  7.288,736 ¥ 1.000 = € 7.288.736,- 
 
Maximumscore 3 

 27  a De nettowinst van Beter Bed Holding N.V. over 2001 is met meer dan 50% gegroeid ten 
   opzichte van 1997. Voldoet. 
b Het marktaandeel van Beter Bed Holding N.V. bedraagt in 2001 meer dan 15%. Voldoet. 
c De slaapmarkt groeit. Voldoet. 
d Het totaal vermogen van Beter Bed Holding N.V. bestaat voor meer dan 25% uit eigen 
   vermogen. Voldoet. 
e Het verwacht bedrijfsresultaat van Beter Bed Holding N.V. zal in 2002 positief zijn. 
   Voldoet. 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 28  instemmingsrecht en recht op informatie 
 
Maximumscore 2 

 29  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Het vaststellen welke afdeling het meest heeft bijgedragen in de nettowinst is zeer moeilijk. 

Het resultaat van de ene afdeling is afhankelijk van de andere afdeling.  
• De verdeling van de kosten over de afdelingen is vaak arbitrair. 

 
Maximumscore 1 

 30  De directie wil door middel van de winstdelingsregeling de goede prestaties van 
afzonderlijke afdelingen extra belonen, in het voorstel van de ondernemingsraad is dit niet 
het geval. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

 31  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• koop op afbetaling 
• persoonlijke lening 
• hypothecaire lening (alle overige particuliere leningen) 

 
Maximumscore 2 

 32  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• de mate van zekerheid die de kredietnemer kan geven 
• de hoogte van het inkomen van de kredietnemer 
• de leeftijd van de kredietnemer 
• het betaalgedrag van de kredietnemer 

 
Maximumscore 2 

 33  (425 ¥ 71) − 21.250 = 30.175 − 21.250 = € 8.925,- 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Correctievoorschrift  HAVO
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1. Regels voor de beoordeling 
2. Algemene regels 
3. Vakspecifieke regels 
4. Een beoordelingsmodel 
 
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 de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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.  
3 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 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 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; 
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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;  
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.  
 
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 beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 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.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 66 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.  
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor het vak management & organisatie 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 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 1 

 1  Voorraden van een onderneming uit de branche van Zuidentoon B.V. zijn bij liquidatie zeer 
moeilijk te verkopen tegen de gegeven balanswaarde. 
 
Maximumscore 2 

 2  29.000
2.000  31.000+

 = 0,878 (Æ 0,9) 

 
Maximumscore 2 

 3  48.000  65.000
232.000

+  ¥ 100% = 48,7% 

 
Opgave 2 
 
Maximumscore 1 

 4  waarborg voor kwaliteit 
 
Maximumscore 1 

 5  voorbeelden van een juist antwoord: 
• imago 
• service 
• kwaliteit 
• verpakking 

 
Maximumscore 2 

 6  nettowinstgroei: 49.360  46.760
46.760

−  ¥ 100% = 5,6% 

conclusie: doelstelling wordt niet gehaald 
 
Maximumscore 2 

 7  brutowinstmarge: 100% - (95% van 60%) = 43% 
 
Maximumscore 1 

 8  Men wordt teveel afhankelijk van één merk/onderneming. 
 
Maximumscore 2 

 9  • omzet per uur op vrijdag: 1.980
9

 = 220  1  

• totale omzet koopzondagen: 12 ¥ 4 ¥ 220 = € 10.560,-  1  
 
Maximumscore 3 

 10  • verwachte omzet dinsdag tot en met zaterdag:  
50 ¥ (1.100 + 1.300 + 1.850 + 1.980 + 2.120) = 417.500 
totale omzet 2004: 417.500 + 10.560 = € 428.060,-  1  

• totale variabele bedrijfskosten 14.240
356.000

 ¥ 428.060 = € 17.122,40  2  

 
Maximumscore 3 

 11  52 ¥ (9 + 9) ¥ 8 + 12 ¥ 4 ¥ 16 = € 8.256,- 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 12  begrote nettowinst 2004 = 0,43 × 428.060 – {17.122,40 + (8.256 + 6.600) + 79.700} = 
€ 72.387,40  
 
Maximumscore 2 

 13  • Ja, het resultaat is veel beter dan het begrote resultaat bij ongewijzigd beleid en   1  
• de doelstelling van de winstgroei wordt ruimschoots gehaald (stijgt met 55%)  1  

 
Opgave 3 
 
Maximumscore 3 

 14  inkoopwaarde: 8 + 1  9,- 
opslag overhead: 20% van 26   5,20 
   14,20 
verkoopresultaat per fles: 20 − 14,20 = € 5,80 
 
Maximumscore 2 

 15  70 + 130 – 420 = − 220 flessen 
 
Maximumscore 2 

 16  Een daling, normaal heeft Slagter een positieve economische voorraad en nu is de 
economische voorraad negatief. Hij heeft zijn aankopen uitgesteld. 
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 17  Tot het productbeleid, ‘op afspraak’ vormt een onderdeel van de serviceverlening. 
 
Maximumscore 1 

 18  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Als men op afspraak knipt, kan men het personeel beter inplannen. 
• Als men niet op afspraak knipt, loopt men het risico dat de wachttijden voor de klanten te 

lang worden, waardoor klanten wegblijven. 
 
Maximumscore 2 

 19  invoeren ‘kinderknippen’ leidt tot een omzetstijging van 400 × € 12,50  5.000 
invoeren ‘kinderknippen’ leidt tot een daling van de omzet van 600 × € 2,50      1.500 
door invoering ‘kinderknippen’ stijgt de omzet met € 3.500 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 20  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• WIGO kent de kwaliteiten van Stefan en Dieneke van Diggelen. 
• Door de oprichting van Van Diggelen VOF bespaart WIGO op omscholingskosten. 
• WIGO wil een goede afvloeiingsregeling voor het zittend personeel mogelijk maken.  
• Uit promotieoverwegingen, ondersteunen van vertrekkend personeel is voor het imago van 

WIGO positief. 
 
Maximumscore 1 

 21  1.000 ¥ 71, 40
1,19

 = € 60.000,- 

 
Maximumscore 2 

 22  200 ¥ 50  1540 +   3,50
5
−  × 

 
 = € 12.900,- 

 
Maximumscore 2 

 23  1.200  18  0,75
15

× ×  = € 1.080,- 

 
Maximumscore 1 

 24  Tot de variabele kosten, omdat deze kosten afhankelijk zijn van het, door 
Van Diggelen VOF, aantal gereden kilometers (uitgevoerde reparatieopdrachten). 
 
Maximumscore 2 

 25  afschrijvingskosten notebook: 999
3

 = 333 

totale afschrijvingskosten 333 + 4.200 = € 4.533,- 
 
Maximumscore 3 

 26  • kredietkosten lening: 4 ¥ 3.210 - 12.000 = € 840,-  1  
• kredietkosten Rekening-courantkrediet: 

0,025 ¥ (10.500 + 7.500 + 4.500 + 1.500) + 120 = 600 + 120 = € 720,-  1  
• Rekening-courantkrediet is goedkoper  1  

 
Maximumscore 3 

 27  Resultatenbegroting van Van Diggelen VOF over 2004 (in euro’s)  
Opbrengsten:  
WIGO-reparatieopdrachten 60.000 
Niet-WIGO-reparatieopdrachten 12.900 
Totale opbrengsten  72.900
  
Kosten:  
Brandstofkosten auto 1.080 
Overige autokosten 3.000 
Afschrijvingskosten 4.533 
Kredietkosten 720 
Promotiekosten 4.200 
Overige kosten 11.250 
Totale kosten  24.783
Nettowinst  48.117

 

Antwoorden Deel- 
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Maximumscore 3 

 28  • voorwaarde a; Stefan: werkt 1.200  70
60

×  = 1.400 uur, dit is minder dan de maximaal 1.800 

uren; aan voorwaarde a wordt voldaan  1  

• voorwaarde b; Dieneke: werkt 1.200  12
60

×  = 240 uur, dit is gelijk aan de 240 uren die 

Dieneke maximaal wil werken; aan voorwaarde b wordt voldaan  1  
• voorwaarde c; de nettowinst is € 48.117,-, deze is groter dan het minimaal gewenste 

nettowinst van € 42.500,-; aan voorwaarde c wordt voldaan  1  
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 29  18 ¥ 100
60

 = 30 

30 ¥ 155
100

 = € 46,50 

 
Maximumscore 2 

 30  0,40 ¥ 46,50 = 18,60 
45

18,60
 = 2,419 Æ minimaal 3 keer. 

 
Maximumscore 2 

 31  Van persoonlijke communicatie, omdat vaste klanten het blad ‘Spoor’ toegestuurd krijgen. 
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 1 

 32  Leningtype 2, want de som van interest en aflossing is steeds gelijk. 
 
Maximumscore 2 

 33  Via leningtype 1: 10 ¥ 5000 = € 50.000,- 
 
of: 
 

interest eerste jaar is 3.000 Æ lening is 3.000  
6%

× 100% = € 50.000,- 

 
Maximumscore 2 

 34  Bij een spaarhypotheek wordt op de schuld niet afgelost waardoor de fiscaal aftrekbare 
rente gelijk blijft. Bij de annuïteitenlening daalt door aflossingen van de schuld het 
interestbedrag en daardoor daalt ook het fiscale voordeel. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. Zend de gegevens uiterlijk 
op 26 mei naar de Citogroep. 
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
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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 71 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  Het doel van de Wet op de ondernemingsraden is ervoor te zorgen dat de werknemers hun 
belangen binnen de onderneming kunnen behartigen (door middel van wettelijk 
afdwingbare medezeggenschap). 
 
Maximumscore 2 

 2   twee van de volgende: 
• adviesrecht 
• instemmingsrecht 
• recht op informatie 
• consultatierecht 

 
Maximumscore 2 

 3  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Leden van de OR worden door de bestuurders belemmerd in hun werk voor de raad. 
• Leden van de OR hebben het gevoel dat ze niet serieus worden genomen. 
• Leden van de OR hebben te kampen met tijdgebrek door de combinatie van OR-werk en het 

gewone werk. 
 
Opgave 2 
 
Maximumscore 1 

 4  product 
 
Maximumscore 2 

 5  Dit besluit hoort tot de niet-beïnvloedbare omgevingsfactoren. De overheid schrijft door 
wetgeving regels voor. 
 
Maximumscore 4 

 6  prijzen:  
1a veerwip sprinkhaan  € 502,- (staat vast) 
2b klautercombinatie 6-hoekig € 1.814,- (tweede voorkeur) 
2c klautercombinatie 8-hoekig € 2.144,- (eerste voorkeur) 
3c vissershut € 3.034,- (tweede voorkeur) 
3f boerderij € 3.434,- (eerste voorkeur) 
 
mogelijke combinaties  prijs vracht 10%   totaal 

• a 2 × eerste voorkeur:  1a – 2c – 3f  6.080 608 € 6.688,- 
• b 1 × eerste, 1 × tweede voorkeur:  1a – 2c – 3c 5.680 568 € 6.248,- 
• c idem:  1a – 2b – 3f 5.750 575 € 6.325,- 
• d 2 × tweede voorkeur:   1a – 2b – 3c 5.350 535 € 5.885,- 

 
Maximumscore 3 

 7  plaatsingskosten: 
voorbereiding 280  
kraanhuur 300  
beton 1,5 × 80 120  
overige materialen 62  
monteurs       480 (0,5 + 5 + 2,5) × 2 × 30 
  € 1.242,- 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 8  • totaal beschikbaar 7.500 
plaatsing 1.242 
beschikbaar voor aankoop 6.258  1  
 

• combinatie a (1a – 2c – 3f) en combinatie c (1a – 2b – 3f) vallen af door te hoge 
prijs   1  
 

• in verband met voorkeur past combinatie b (1a – 2c – 3c) het best 
(veerwip sprinkhaan – klautercombinatie 8-hoekig – vissershut)  1  
 
Maximumscore 2 

 9  afschrijvingskosten 6.248 + 1.242 
10

 =       749 

onderhoud        150 
overige kosten        250 
totale kosten eerste jaar € 1.149,-  
 
Maximumscore 2 

 10  749 + (150 + 250) × 1,039 = € 1.270,91 kosten tiende jaar 
 
Maximumscore 4 

 11  vier voorwaarden: 
• a voldoet, de investering blijft beneden de vereiste € 7.500,-; 
• b voldoet, de speeltoestellen voldoen aan de door de overheid gestelde eisen  

   (“Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen”); 
• c voldoet, de garantie betreft 10 jaar op houtrot. Door onderhoud gaan de speeltoestellen 

   volgens de bedrijfsleider meer dan acht jaar mee. 
• d voldoet niet, in het tiende jaar liggen de kosten boven de gestelde voorwaarde van 

   € 1.250,-. 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 12  Voor het afdrukken van 12 foto’s moet men € 3,- meer betalen. Dat is per foto € 0,25. 
 
Maximumscore 2 

 13  prijs ontwikkelen rolletje = 11 – 36 × 0,25 = € 2,- 
of 8 – 24 × 0,25 = € 2,- 
 
Maximumscore 3 

 14  opbrengst 100 × 0,75 =   75,00 
kosten: 
ontwikkelen 2 × 2,00 4,00 
afdrukken 68 × 0,25 17,00 
aankoop 2 rolletjes 2 × 2,75 5,50 
nabestellingen 35 × 0,30 10,50 
totaal      37,00 
winst  € 38,00 

Antwoorden Deel- 
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Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 15   twee van de volgende voorwaarden: 
• geen concurrentie 
• nieuw product 
• voldoende vraag (per vastgestelde prijs) 

 
Maximumscore 3 

 16  eerste kwartaal prijs € 75,- dus afzet  800 
tweede kwartaal prijs € 45,- dus afzet  1.200 
derde kwartaal prijs € 30,- dus afzet  2.000 
  4.000 
vierde kwartaal afzet 8.000 – 4.000 = 4.000 dus prijs € 15,- 
 
Maximumscore 3 

 17  • plan 1: 
800 × 75 = 60.000  
1.200 × 45 = 54.000  
2.000 × 30 = 60.000  
4.000 × 15 =  60.000  
omzet           € 234.000,-   1  
 

• plan 2:  
omzet 8.000 × 30 = 240.000  1  
 

• Verstappen moet kiezen voor plan 2, want dit plan heeft de hoogste omzet  1  
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 18  • 23.000 − 42.500 + 7.000 + 500 = − 12.000,-  1  
• dat wil zeggen een verlies van € 12.000.000,-  1  

 
Maximumscore 1 

 19  De overige reserves zijn afgenomen. 
 
Maximumscore 1 

 20  23.000.000 − 8.000.000 = € 15.000.000,- 
 
Maximumscore 2 

 21  voor 2001-2002: 18 × 30.000 × 22,50 = 12.150.000 
voor 2002-2003: 18 × 18.000 × 22,50 + 17.000 × 315 = 12.645.000 
extra opbrengst: 12.645.000 – 12.150.000 = € 495.000,- 
 
Maximumscore 1 

 22  3
4  van 100% = 75% 

 
Maximumscore 1 

 23  Ja, 8% × 346.000 > 17% × 150.000 
 
Maximumscore 2 

 24  75% × (346.000 − 150.000) − 50.000 = € 97.000,- 
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Maximumscore 2 

 25  18 × 100.000 + 18 × (17.000 + 18.000) × 2,5 = 3.375.000 
180.000 × 18 = 3.240.000 
De verwachte huurkosten in 2002-2003 zijn € 135.000,- meer dan de werkelijke huurkosten 
in 2001-2002. 
 
Maximumscore 1 

 26  Ze lopen minder risico bij een afname van het aantal toeschouwers. 
 
Maximumscore 3 

 27  • verbetering resultaat door actie shirtreclame 15.000.000 
verbetering resultaat door actie seizoenkaart 495.000 
verbetering resultaat door actie merchandising 97.000 
verslechtering aanpassing huurprijzen −   135.000 
totale verbetering resultaat 15.457.000  2  
 

• Het doel wordt bereikt want het verwachte bedrijfsresultaat in het seizoen 2002-2003 zal 
een nettowinst zijn van 15.457.000 – 12.000.000 = € 3.457.000,-  1  
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 28  bruto jaarinkomen: 1.930 × 12 × 1,08 = 25.012,80 
Volgens de tabel kan  € 102.045,- geleend worden. 
 
Maximumscore 3 

 29  hypothecaire lening  102.045,- 
• spaargeld 30.000,- × 1,046    37.959,57  1  
•    140.004,57  1  

verkoopprijs appartement € 135.000,- 
• conclusie: ze hebben voldoende financiële middelen om het appartement te kopen  1  

 
Maximumscore 3 

 30  • schuldrest na 3 jaar 100.000 – (1.505 – 1.580 – 1.659) = € 95.256,-  1  
• interest 4e jaar: 5% van 95.256 = € 4.762,80 (afgerond € 4.763,-)  1  
• aflossing 4e jaar: 6.505 – 4.762,80 = € 1.742,20 (afgerond € 1.742,-)  1  

 
Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

 31  interestkosten 2002 = 5% van 20.000.000 + 800.000 = 1.800.000  

   RTV = 4.500.000 1.800.000
22.000.000 20.000.000 9.000.000

+
+ +

 × 100% = 12,4% 

 
Maximumscore 1 

 32  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Brugmans wil op een snelle wijze het marktaandeel vergroten. 
• Door de overname van Vlaamaccount krijgt Brugmans N.V. kennis van de Belgische markt. 

Antwoorden Deel- 
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Maximumscore 3 

 33  22.000.000
totaal vermogen

 × 100% = 40% 

totaal vermogen = 100%
40%

 × 22.000.000 = 55.000.000 

uitbreiding vreemd vermogen = 55.000.000 – 51.000.000 = € 4.000.000,- 
 

 
Einde 

Antwoorden Deel- 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar de 
Citogroep. 
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Tijdvak 2

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
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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 66 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. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 1 

 1  Volgens het bestuur zal de cursus ‘krachttraining’ functie- en/of branchegericht zijn en de 
cursus ‘Docent Lichamelijke Opvoeding’ niet. 
 
Maximumscore 1 

 2  Ja; de Doesburgse SC mag alleen van de CAO-regeling afwijken als dat ten voordele van de 
werknemer is. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 2 
 
Maximumscore 2 

 3  3.400 × 14,35   48.790,- 
6 + 0,004 × 48.790,-   201,16 + 
   € 48.991,16 
 
Maximumscore 1 

 4  De gespannen arbeidsmarkt zal leiden tot hogere loonkosten. 
 
Maximumscore 2 

 5  • “De macht van leveranciers neemt toe.” De leveranciers kunnen de stijgende kosten 
doorberekenen waardoor de inkoopprijs toeneemt  1  

• en omdat de verkoopprijs moeilijk verhoogd kan worden, daalt de brutowinstmarge  1  
 
Maximumscore 1 

 6  voorbeelden van een juist antwoord: 
• de lage beursnotering (van Free Record Shop) 
• De uitgifte van nieuwe aandelen is geen aantrekkelijke optie. 
• Er wordt te weinig gehandeld in aandelen van Free Record Shop. 

 
Maximumscore 2 

 7  15,25
161

 × 100 = € 9,47 

 
Maximumscore 2 

 8  3.400 × 15,25   51.850,- 
6 + 0,004 × 51.850,-   213,40 − 
   € 51.636,60 
 
Maximumscore 2 

 9  251.800  231.477
231.477

−  × 100 % = 8,8% 

 
Maximumscore 2 

 10  87,2
251,8

 × 100% = 34,6% 

 
Maximumscore 2 

 11   76% van 7,611 miljoen = 5.784.360  1  
5.784.360
3.782.058

 = € 1,53   1  

 
Maximumscore 4 

 12  • voorwaarde 1: voldoet, aandelenopbrengst is hoger dan investering 
voorwaarde 2: voldoet, de omzetstijging van 8,8% is kleiner dan de eis van 10% 
voorwaarde 3: voldoet niet, de brutowinstmarge is gestegen 
voorwaarde 4: voldoet, winst per aandeel is gedaald van 2,03 naar 1,53  3  

• conclusie: aan drie voorwaarden wordt voldaan, Gerard Beerepoot zal het aanbod van  
 Hans Breukhoven accepteren  1  
 

Antwoorden Deel- 
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Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 13  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Door de internetzuil trekt de onderneming nieuwe klanten aan waardoor de omzet in 

horecaproducten verhoogd wordt. 
• Door de internetzuil wordt de verblijfsduur van de cafébezoekers langer waardoor de omzet 

toeneemt. 
• De internetzuil kan goed gebruikt worden binnen de promotie-activiteiten. 

 
Maximumscore 2 

 14  afschrijving per maand: 1.900 + 380  120
36

−  = € 60,- 

 
Maximumscore 2 

 15  boekwaarde: 2.280 − 13 × 60 = 1.500 
verlies: 1.500 − 300 = € 1.200,- 
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 16  Nee, Ladang verkoopt ook meubels aan consumenten. De werkzaamheden die daarop 
betrekking hebben behoren tot die van de detailhandel. 
 
Maximumscore 2 

 17  595.000 × 0,4 + 1.105.000 × 0,15 = € 403.750,- 
 
Maximumscore 1 

 18  403.750 − 335.600 = € 68.150,- 
 
Maximumscore 2 

 19  brutowinstmarge: 140  115
140
−  × 100% = 17,85% = 17,9% 

 
Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 20  De totale opbrengsten zijn bij een schoolbijdrage van € 10.000,- maximaal en bedragen dan 
€ 1.000.000,-. Bij zowel de lagere als de hogere schoolbijdragen per jaar bereikt men een 
omzet van € 1.000.000,- niet. 
 
Maximumscore 2 

 21  Product; in de advertentie staat aangegeven op welke wijze TIO het onderwijs, de dienst, 
wil aanbieden. 
 
Maximumscore 2 

 22  TIO past geconcentreerde marketingstrategie toe, want TIO richt zich op een speciale 
doelgroep, gedoubleerde 4-havo leerlingen. 
of 
TIO past gedifferentieerde marketingstrategie toe, want TIO richt zich op de gedoubleerde  
4-havo leerlingen met het profiel EM en NT. 

Antwoorden Deel- 
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Maximumscore 2 

 23  begeleidingslessen: 14 × 3  42 

practicumlessen: 3 × 2 × 60
15

  24 

totaal aantal lesuren  66 
 
Maximumscore 3 

 24  66
26  × 3.311 × 12 × 1,08 × 1,25 = 136.158,51= € 136.159,- 

 
Maximumscore 2 

 25  kosten ALE&MEE: 2.000 × 105 = € 210.000,- 
kosten SJE&partners: 105 × (1.526 + 124) + 48.000 = € 221.250,- 
(ALE&MEE is goedkoper) 
 
Maximumscore 2 

 26  Voor de drie partijen geldt dat hier sprake is van het beïnvloeden van personen van wie de 
mening over de onderneming van belang kan zijn. 
 
Maximumscore 4 

 27   De kosten zijn bij EM: 45
5

 × 10 × 8= € 720,-  2  

 De opbrengsten zijn bij NT: 105  45
5
−  × 100 = € 1.200,-  2  

 
Maximumscore 3 

 28  • opbrengst: 
schoolbijdrage:105 × 9.900 =  1.039.500 
profielwerkstuk NT         1.200 

 totale opbrengst 1.040.700  1  
• kosten:  

loon docenten (vraag 24) 136.159 
studiemateriaal (vraag 25) 210.000 
kosten profielwerkstuk EM 720 
overige kosten  654.300 

 totale kosten 1.001.179   1  
 
• verwachte nettowinst  € 39.521,- 

conclusie: de verwachte nettowinst is meer dan het gewenste resultaat van € 35.000,-.  1  
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 29  43.800 × 1,00611 = € 46.779,10 
 
Opmerking 
Als het aantal termijnen niet juist berekend is, één punt in mindering brengen.  
 
Maximumscore 1 

 30  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Omdat de onderneming een meer dan normale winstcapaciteit heeft. 
• Omdat de onderneming een groot klantenbestand heeft. 
• Omdat de onderneming een zeer goede naam heeft. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 31   overnamewaarde op 1 januari 2003: 115.000 × 1,006−24 99.619,95  2  
spaarsaldo 1 januari 2003       46.779,10 
bij te storten bedrag € 52.840,85  1  
 
Opmerking 
Als het aantal termijnen niet juist berekend is, één punt in mindering brengen.  
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 1 

 32  1
3  × 100% = 33 1

3 % 
 
Maximumscore 2 

 33  Actiereclame, omdat de aanbieding voor een korte termijn geldt. 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
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Inzenden scores 
Uiterlijk op 5 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 65 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. 
 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 1 

 1  product 
 
Maximumscore 2 

 2  Als het merk geregistreerd en gedeponeerd is, is er een vorm van bescherming  1  
Een ander mag het merk niet gebruiken (waardoor de voordelen van het merk alleen aan de 
eigenaar ten goede komen)  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1  

 3  voorbeelden van een juist antwoord: 
• De klant herkent het product niet meer en stapt over op een ander merk; 
• De binding tussen het merk en de klant wordt verbroken (merkentrouw) en daarom kiest de 

klant voor een ander merk. 
 
Opgave 2 
 
Maximumscore 1 

 4  
140
40  × 336.000 = € 96.000,– 

 
Maximumscore 2 

 5  20% van 60.000 + 
12
3  × 20% van 5.200 = € 12.260,– 

 
Maximumscore 2 

 6  96.000 – 12.260 – (12 × 3.600) = € 40.540,– 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 1 

 7  Johan neemt als kind van de marktkoopman de standplaats over. Op donderdag heeft Johan 
niet meegewerkt en volgens artikel 1b is dit een vereiste om de standplaats over te nemen. 
 
Maximumscore 3 

 8  maandag: 60.000
50 4,5

=
×

 € 266,67 

donderdag : 28.000
50 5

=
×

 € 112,– 

vrijdag: 20.000
50 4

=
×

 € 100,– 

zaterdag: 80.000
50 8.5

=
×

 € 188,24  2  

volgorde: maandag, zaterdag, donderdag, vrijdag  1  
 
Maximumscore 2 

 9  2 marktdagen: maandag, zaterdag 
3 marktdagen: maandag, vrijdag, zaterdag 
 
Maximumscore 2 

 10  ’Variabele bedrijfskosten’ zijn afhankelijk van de afzet/omzet en ’constante bedrijfskosten 
marktdagen’ zijn afhankelijk van het aantal marktdagen. 
 
Maximumscore 1 

 11  voorbeelden van een juist antwoord: 
• afschrijvingskosten inventaris/auto; 
• interestkosten; 
• administratiekosten. 

 
Maximumscore 3 

 12  2 marktdagen (ma, za): 
(21.000 – 3.500 – 500) + (28.000 – 5.000 – 400) – 10.500 = € 29.100,–  2  
3 marktdagen (ma, za, vr): 
29.100 + (7.000 – 1.250 – 500) = € 34.350,–  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 13  2 marktdagen: een nettowinst van 29.100 is gelijkwaardig met 75% van 29.100 = € 21.825,– 
3 marktdagen: een nettowinst van 34.350 is gelijkwaardig met 75% van 34.350 = € 25.762,50 
 
Maximumscore 3 

 14  brutoloon bij twee dagen:  
loon per jaar 2 × 7,5 × 52 × 9,5 =  7.410,00 
vakantiegeld 8%    592,80 
  8.002,80 
eindejaarsuitkering 3%    240,08 
brutojaarloon bij 2 dagen per week: € 8.242,88  2  

brutojaarloon bij 3 dagen werken per week: 
2
3  × 8.242,88 = € 12.364,32  1  

Maximumscore 2 
 15  voorbeelden van juiste antwoorden: 

• het ondernemersrisico; 
• financieringsmogelijkheden overname; 
• toekomstverwachtingen. 

 
Maximumscore 2 

 16  Het advies luidt: combineer twee marktdagen met drie dagen loondienst want: 
• brutojaarloon bij twee marktdagen en drie dagen loondienst is: 

21.825 + 12.364,32 = € 34.189,32 
en dat is meer dan 

• brutojaarloon bij drie marktdagen en twee dagen loondienst: 
25.762,50 + 8.242,88 = € 34.005,38 
 
voorbeeld van een ander advies: 
Het advies luidt: combineer drie marktdagen met twee dagen loondienst want het verschil 
tussen  

• brutojaarloon bij twee marktdagen en drie dagen loondienst is: 
21.825 + 12.364,32 = € 34.189,32 
en  

• brutojaarloon bij drie marktdagen en twee dagen loondienst: 
25.762,50 + 8.242,88 = € 34.005,38. 
is zo gering dat dat gecompenseerd wordt door de grotere vrijheid die men heeft als 
ondernemer. 
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 3 

 17  verkoopprijs exclusief BTW 100
119

× 2.380 =2.000  

kostprijs is 1.200 × 1,3 = 1.560 
verkoopresultaat per stuk = 2000 – 1.560 = € 440,– (voordelig) 
 
Maximumscore 3 

 18  toegestane inkoopwaarde: 78 × 1.200 = 93.600 
werkelijke inkoopwaarde: 87.420 + 6.320 =   93.740 
nadelig resultaat €     140,– 
 
Maximumscore 2  

 19  gerealiseerd verkoopresultaat: 78 × 440 = 34.320  1  
gerealiseerd budgetresultaat: 660 – 140 =      520 
gerealiseerde nettowinst € 34.840,–  1  

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 328Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200017  CV28 6 Lees verder 

 
 
 
 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 5 

 20   
1e kwartaal. 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

Saldo liquide mid. begin  56  –11  – 26  68 
Totale ontvangsten  61  147  244  118 
Totale uitgaven  128  162  150  169 
Toe-/afname liquide mid.  –67  –15  94  –51 
Saldo liquide mid. eind  –11  – 26  68  17 

 
Conclusie:  
Hoewel in het eerste en in het tweede kwartaal een tekort aan liquide middelen ontstaat, is 
alleen in het tweede kwartaal sprake van een liquiditeitsprobleem omdat het tekort van het 
tweede kwartaal (€ 26.000,–) niet opgevangen kan worden met het Postbankkrediet 
(€ 15.000,–). 
 
Opmerking I 
Voor de juiste berekening van het saldo liquide middelen op het eind van elk kwartaal 
maximaal 3 punten toekennen en voor de juiste conclusie 2 punten. 
Opmerking II 
De beantwoording behoeft niet volgens bovenstaand schema plaats te vinden. 
 
Maximumscore 2 

 21  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• het ontvangen leverancierskrediet verlengen; 
• proberen de pacht gespreid(er) te gaan betalen; 
• de aanschaf van de inventaris uit te stellen (of gespreid te gaan betalen); 
• een extra bankkrediet aanvragen. 

 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 22  omzet in 1998: 733.592.000
1,085

=  € 676.121.659,– 

Opmerking 1 
Indien in de uitwerking geen rekening is gehouden met de duizendtallen 1 punt in mindering 
brengen. 
Opmerking 2 
Indien de leerling geen rekening gehouden heeft met de duizendtallen mag voor de gehele 
opgave maximaal 1 punt in mindering gebracht worden. 
 
Maximumscore 1 

 23  392.750.000 × 1,104 = € 575.025.275,–  
 
Maximumscore 2 

 24   omzet per fulltimebaan in 1998: 676.121.659
1.575

=  € 429.283,59  1  

omzet per fulltimebaan in 1999: 733.592.000
1.575  105

=
+

 € 436.661,90  1  

 
Maximumscore 1 

 25  voorbeelden van een juist antwoord: 
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden;  
• personeelsavonden. 

Antwoorden Deel- 
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Maximumscore 1 

 26  Er is sprake van materiële vaste activa want er is geïnvesteerd in gebouwen, inventaris, etc. 
Dit zijn tastbare (materiële) vaste activa. 
 
Maximumscore 1 

 27  investeringspercentage: 
000.592.733
000.332.20 × 100% = 2,77% → 2,8% 

 
Maximumscore 1 

 28  dividend per aandeel: 7.224.000
9.030.000

=  € 0,80 

 
Maximumscore 1 

 29  voorbeelden van een juist antwoord: 
• De liquiditeit wordt door de winstuitkering in aandelen niet aangetast; 
• De solvabiliteit verbetert (want het eigen vermogen neemt toe). 

 
Maximumscore 2 

 30  voorbeelden van juiste antwoord: 
• stockdividend;  
• winstreservering; 
• herwaardering van (vaste) activa.  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 31  Beoordeling management over 1999 
 

 
Doelstelling 

 
Aantal punten 

 
Score 

 
Omzetgroei 1995 tot en met 1999 (vraag 23) 
minder dan 10% 
10% 
meer dan 10% 

 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 
 
 

3 
 
Productiviteit (vraag 24)  
gedaald 
gelijk gebleven 
gestegen 

 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 
 
 

3 
 
Betrokkenheid (al ingevuld) 

afgenomen 
gelijk gebleven 
toegenomen 

 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 
 
 

3 
 
Investeringsomvang in % van de omzet (vraag 
27) 
minder dan 2% 
2% – 3% 
meer dan 3% 

 
 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 
 
 

2 

 
Dividend per aandeel (vraag 28) 
minder dan € 0,75 
€ 0,75 – € 0,80 
meer dan € 0,80 

 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 
 

2 

 
Procentuele aandeel eigen vermogen in totaal 
vermogen (gegeven in informatiebron 8) 
minder dan 25% 
25% – 27% 
meer dan 27% 

 
 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 
 
 

2 

 Totaal aantal punten: 15 
 
De beoordeling van de kwaliteit van het management is bij 
 6 – 11 punten: matig 

12 – 17 punten: goed 
meer dan 17 punten: uitstekend 

 
Beoordeling kwaliteit management: GOED 

 
Opmerking 
Voor het juist invullen van de kolom ’score’ maximaal 4 punten toekennen waarbij voor 
elke foutieve invulling 1 punt in mindering wordt gebracht. De score dient in 
overeenstemming te zijn met de antwoorden die door de kandidaat gegeven zijn. Voor de 
juiste beoordeling van de kwaliteit van het management 1 punt toekennen. 

Antwoorden Deel- 
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Opgave 7 
 
Maximumscore 1 

 32  Bij koop op afbetaling wordt men direct na ontvangst van de gekochte goederen eigenaar en 
bij huurkoop pas na het betalen van de laatste termijn. 
 
Maximumscore 2 

 33  totaalbedrag maandelijkse termijnen:  41 × 48 = 1.968 
kredietbedrag    1.400 
rente (en kosten) €    568,– 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Inzenden scores 
Uiterlijk op 21 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 65 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 en 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. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Het geven van ‘aanbrengpremies’ aan zittend personeel indien zij zorgen voor nieuw 

personeel; 
• Het inschakelen van centra voor werk en inkomen (arbeidsvoorziening, arbeidsbureaus); 
• Het inschakelen van uitzendbureaus; 
• Het organiseren van kennismakingsmiddagen voor belangstellenden (open dagen). 

Antwoorden Deel- 
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Maximumscore 2 

 2  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Door de werkroosters meer af te stemmen op de doelgroepen (studenten, huisvrouwen); 
• Door de hoogte van het salaris mede afhankelijk te maken van het aantal dienstjaren; 
• Door goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Door het verstrekken van bonussen in geld of natura (bijvoorbeeld fiets) indien een  

werknemer een bepaald aantal jaren in dienst is.  
 
Maximumscore 1 

 3  In een functioneringsgesprek want alleen in een functioneringsgesprek kan de werknemer 
mede bepalen wat de onderwerpen van gesprek zijn. 
 
Opgave 2 
 
Maximumscore 3 

 4   interest 31 december 2003: 0,07 ×  255.000 = 17.850  1  
aflossing 31 december 2003: 20.550,45 – 17.850 = 2.700,45   1  

 interest 31 december 2004: 0,07 ×  (255.000 – 2.700,45) = € 17.660,97   1  
  
Maximumscore 2 

 5  aflossing per jaar: 255.000 8.500
30

=  

interest 31 december 2004: 0,07 ×  (255.000 – 8.500) = € 17.255,– 
 
Maximumscore 1 

 6  Bij de annuïteitenlening wordt op 31 december 2004 meer interest betaald dan bij de 
lineaire lening omdat in 2003 bij de annuïteitenlening minder afgelost is (waardoor de 
schuld waarover de interest berekend wordt, hoger is).  
 
Opmerking 
De gecursiveerde woorden moeten in het antwoord verwoord zijn. 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 7   De groeifase,  1  
in het artikel wordt gesproken over stevige groeicijfers en lucratieve marges  1  
 
Maximumscore 2 

 8  • introductiefase 
• groeifase 
• rijpheidsfase (volwassenfase) 
• verzadigingsfase (stabilisatiefase) 
• eindfase (neergangsfase) 

 
Opmerking 
Voor het noemen van de vijf fasen maximaal 1 punt toekennen. Voor de juiste volgorde van 
de vijf fasen maximaal 1 punt toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 9  225.000.000 6.750.000 € 109.125.000,
2

− = −  

 
Maximumscore 2 

 10  225.000.000 ×  1,1253 = € 320.361.328,10 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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200028  CV28 5 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 1 

 11  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Havanbe is een te kleine ondernemer om met een eigen merk op de markt te komen;  
• Havanbe kan profiteren van de reclame van de producenten van de A-merken; 
• Door het voeren van A-merken kan een goede naam verkregen worden. 

 
Maximumscore 3 

 12   

Leeftijdscategorie Aantal klanten 
Aantal klanten met 
koopbereidheid 
VMS-producten 

Aantal te kopen 
VMS-producten 

0 - 19 jaar  1.800  9  9 
20 - 39 jaar  2.400  504  1.008 
40 - 64 jaar  2.325  744  2.232 
≥ 65 jaar  975  390  1.950 

Totaal  7.500  (1.647)  5.199 
 
Opmerking 
Voor elke in te vullen kolom maximaal 1 punt toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 13  De aanpassingen van het winkelpand en de inventaris betreffen vaste activa. Financiering 
van vaste activa met kort krediet kan liquiditeitsproblemen opleveren. 
 
Maximumscore 2 

 14  verkoopprijs exclusief BTW: 24,99
1,19

= € 21,– 

brutowinst: 40 21
140

× =  € 6,– 

 
Maximumscore 2 

 15  toename brutowinst: 5.199 ×  6 =  31.194 
toename bedrijfskosten  26.560   
bijdrage nettowinst VMS-producten  € 4.634,– 
 
Maximumscore 2 

 16  voorbeeld van een juist antwoord: 
• advies wel opnemen in het assortiment: 

a “de verkoop van VMS-producten levert een redelijke bijdrage aan de verwachte 
nettowinst voor 2002”, aan deze eis wordt voldaan, want de bijdrage in de nettowinst in 
2002 is relatief groot (ongeveer 8%). 

en  
b “de investering voor de verkoop van VMS-producten levert geen financieringsproblemen 

op”, aan deze eis kan ook worden voldaan. 
 
Opmerking 
In het antwoord dient een (positief of negatief) advies uitgebracht te worden dat gebaseerd 
is op de afweging van beide eisen. De afwegingen dienen wel binnen de context van de 
opgave te vallen.  
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 17  (2.800 + 3.500 + 6.100) ×  0,50 = € 6.200,– 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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200028  CV28 6 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 3 

 18   maandag: 2.800 ×  0,40 =   1.120  1  
 dinsdag: 1.500 ×  0,40 + 2.000 ×  0,38 =  1.360  1  

donderdag: 6.100 ×  0,38 =  2.318   
   € 4.798,–  1  

 
Maximumscore 2 

 19  Toepassing van de lifo-methode in week 12 zou betekenen dat de inkoopwaarde van de in 
week 12 verkochte huisbrandolie gewaardeerd wordt tegen € 0,38 waardoor de brutowinst 
hoger zou zijn. 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 20  restwaarde 3.200 – 36 ×  85 = € 140,– 
 
Maximumscore 2 

 21  boekwaarde 3.200 – 29 ×  85 =  735 
opbrengst  100   
verlies € 635,– 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 22   adviesrecht  1  
 artikel 25a   1  

 
Maximumscore 2 

 23   635 100% 38, 25% 38,3%
1.660

× = →   2  

 635 0,33 642 100% 51,01% 51,0%
1.660

+ × × = →   1  

 
Maximumscore 2 

 24  199 100% 5,98% 6,0%
3.323

× = →  

 
Maximumscore 2 

 25  • voordeel 1: marktleiderschap 
 Voor overname is het marktaandeel van Buhrmann in Europa 38,3% en na de overname 

wordt dit 51,0%; met meer dan 50% zijn ze marktleider  1  
• voordeel 2: rentabiliteit van het gemiddeld totale vermogen van Ahrend en Samas moet 

hoger dan rentabiliteit Buhrmann zijn. 
RTV: Ahrend en Samas: 13,6% en Buhrmann: 6,0% 
De RTV bij Ahrend en Samas ligt dus hoger  1  
 
Maximumscore 2 

 26  eigen vermogen Buhrmann = 1.486 miljoen 
vreemd vermogen Buhrmann = 2.207 + 1.815 = 4.022 miljoen 
Nee, Buhrmann voldoet op 31 december 1999 niet aan de gewenste eis dat het eigen 
vermogen groter is dan het vreemd vermogen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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200028  CV28 7 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 2 

 27   financiering a: geen invloed: het eigen vermogen en het vreemd vermogen blijven gelijk  1  
financiering b: verslechtering: het vreemd vermogen neemt toe terwijl het eigen vermogen 
gelijk blijft  1  
 
Maximumscore 1 

 28  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Volgens Ahrend voorzitter Koenders wil Buhrmann na de overname tweederde deel van 

Arend verkopen. 
• Productie van kantoorartikelen past niet in de strategie van Buhrmann. Het gevolg kan zijn 

dat de productie wordt afgestoten, hetgeen verlies van werkgelegenheid kan betekenen. 
 
Maximumscore 2 

 29  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• overplaatsing naar andere afdelingen; 
• andere functie-indelingen met een andere salarisopbouw; 
• overdragen van het personeel bij verkoop; 
• vervroegd pensioneren. 

 
Opgave 7 
 
Maximumscore 3 

 30   brutowinst: 1.500.000 ×  (0,50 – 0,25) = 375.000  1  
375.000 – (1.500.000 ×  (0,01 + 0,025 + 0,015)) – 200.000 = 
375.000 – 75.000 – 200.000 = € 100.000,–  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Inzenden scores
Uiterlijk op 6 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;

100016 CV28 2 Lees verder
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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 67 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 & Oganisatie (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 2
60.000 + 4.000 – 19.2001 �� = � 8.960,–

5

Opmerking
Als bij vraag 1 de bijkomende kosten niet in de aanschafprijs zijn opgenomen en dit bij
vraag 2 en 3 consequent is doorgevoerd, dit bij vraag 2 en 3 niet opnieuw fout rekenen.

Maximumscore 1
8.9602 �� × 100% = 14%

64.000    

Maximumscore 2
3 �� Ouderdom is 3 jaar en 10 maanden 

10
64.000 – 3     × 8.960 = � 29.653,33

12

���� Opgave 2

Maximumscore 2
4 �� voorbeelden van een juist antwoord:

• Kronan Holland VOF verkoopt uitsluitend op bestelling. (De fietsen worden enkele
weken na bestelling geleverd, dus hoogstwaarschijnlijk niet uit voorraad).

• De voorraad van Kronan Holland VOF bestaat vooral uit een showroomvoorraad.
• Kronan Holland VOF verkoopt ten opzichte van de tweewielerspeciaalzaak een zeer

beperkt assortiment.

Maximumscore 2
5 �� voorbeelden van juiste antwoorden:

• Materiële producteigenschappen: nummerbord / stevigheid / kleur
• Immateriële producteigenschappen: merk / imago

Maximumscore 2
35.3106 �� = 50,22% 

0,5 × (53.700 + 86.900) 

Maximumscore 2
229,00

7 �� brutowinst dames-/herenfiets            – 141,00 = 53,89
1,175         

53,89
brutowinstopslagpercentage           × 100% = 38,2% → 38% van de inkoopprijs

141    

Opmerking
Berekeningen uitgevoerd met de overige in informatiebron 2 genoemde artikelen goed
rekenen. Is het brutowinstopslagpercentage berekend met gegevens uit informatiebron 1,
dan hiervoor maximaal 1 punt toekennen.

Maximumscore 1
8 �� Als de marketingactiviteiten op één (homogene) doelgroep gericht zijn, loopt men het

risico dat men te afhankelijk wordt van die doelgroep.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
9 �� voorbeelden van een juist antwoord:

• Studenten maken (door de ’gratis’ openbaarvervoerkaart) veel gebruik van de metro,
tram en trein.

• Een gratis krant is voor studenten aantrekkelijk.

Maximumscore 2
10 �� normale aankoopwaarde actiefiets: 229 + 6,50 + 38,90 + 29,20 = 303,60

303,60 – 249,95kortingspercentage                           × 100% = 17,67%
303,60

Maximumscore 3
57 + 154 + 25 + 8911 �� voorwaarde                                × 100% = 2,08% → meer dan 2% voldoet aan de 

15.625
voorwaarden

Maximumscore 10
12 �� netto-omzet zonder korting: 0,85 × 296.120 = 251.702,–

netto-omzet actiefietsen:
100620 × 249,95 ×           = 131.888,51

117,5     
totale netto-omzet 383.590,51

inkoopwaarde zonder korting
100 × 251.702,– = 182.392,751)
138  
inkoopwaarde actiefietsen:
620 × (141 + 4 + 24 + 18) = 115.940,–
totale inkoopwaarde 298.332,75
bruto-omzetresultaat 85.257,76
overheadkosten 49.000,– 
netto-omzetresultaat 36.257,76
interestlasten 1.610,–
nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening � 34.647,76

50nettowinst bij Rev van 50% =         × 78.000 = � 39.000,–
100   

conclusie: voldoet niet 

Opmerking (noot 1)
Ook goed rekenen: 85% × � 214.580,–

���� Opgave 3

Maximumscore 1
13 �� 8,– × 1,80 = � 14,40

Maximumscore 3
120.00014 �� break-evenomzet: × 14,40 = � 392.727,27

14,40 – 8 – 2   

Opmerking
Als eerst de break-evenafzet berekend is en deze is afgerond op gehele producten, dit niet
fout rekenen.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
15 �� verwachte omzet 20.000 × 14,40 = 288.000,–

inkoopwaarde omzet 20.000 × 8 = 160.000,–
brutowinst 128.000,–
kosten: variabel  20.000 × 2 = 40.000,–

120.000
constant               = 30.000,–

4
70.000,–

verwachte nettowinst � 58.000,–

���� Opgave 4

Maximumscore 1
16 �� Het doel is (door middel van medezeggenschap) het belang van de werknemers te

behartigen.

Maximumscore 1
17 �� Als een organisatie meer dan een bepaald aantal personeelsleden in dienst heeft.

Opmerking
In het antwoord moet verwoord zijn dat het aantal personeelsleden bepalend is, het
eventueel genoemde aantal is daarbij niet doorslaggevend.

Maximumscore 3
18 �� • Recht op overleg: de OR wordt uitgenodigd te praten over een fusie;

• recht op informatie: de OR wil meer informatie hebben over de fusie;
• recht op consultatie (advies): de OR wordt gevraagd advies te geven over de voorgenomen

fusie.

���� Opgave 5

Maximumscore 3
109.34319 �� Solvabiliteit =                       = 3,19

795 + 33.452   
3,19 = groter dan 2 → dus de solvabiliteit van Brunel voldoet aan de norm

Maximumscore 2
20 �� Ja, door de uitgifte van aandelen neemt het totaal vermogen toe,

het vreemd vermogen verandert niet waardoor de solvabiliteit toeneemt

Maximumscore 1
21 �� Brunel heeft in 1998 aandelen uitgegeven, het „geplaatst kapitaal” / „agio reserve” is in

1998 toegenomen.

Maximumscore 2
22 �� omzet 2002: 233.898 × 1.000 × 1,184 = � 453,476 miljoen → meer dan � 450 miljoen

Maximumscore 1
23 �� voorbeelden van een juist antwoord:

• De onderneming kent seizoenomzet.
• De omstandigheden die van invloed zijn op het resultaat zijn in het eerste halfjaar niet

gelijk aan die van het tweede halfjaar.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
24 �� bedrijfsresultaat in % van de omzet:

10.100eerste halfjaar 1998: × 100% = 9,18%
110.000 
10.500eerste halfjaar 1999: × 100% = 8,42%

124.600 

Maximumscore 2
25 �� omzet 1999 na stijging 18%: 1,18 × 233,898 = 276 miljoen

omzet tweede halfjaar 1999: 276 miljoen – 124,6 miljoen = � 151,4 miljoen

Maximumscore 2
26 �� voorbeelden van juiste antwoorden:

• De vraag naar IT-diensten in het tweede halfjaar loopt terug.
• De bate van 0,9 miljoen is incidenteel en zal er in het tweede halfjaar niet zijn.
• Men verwacht geen verbetering ten aanzien van de tegenvallers in de sector energie en de

reclamekosten voor het aantrekken van nieuw personeel.

per juiste reden

Maximumscore 1
27 �� Pecunia zal de aandelen Brunel verkopen.

voorbeelden van een juiste motivatie:
• Het bedrijfsresultaat in procenten van de omzet is in het eerste halfjaar van 1999 gedaald

ten opzichte van het eerste halfjaar van 1998
• In 1999 zal de omzetstijging van 18% per jaar hoogstwaarschijnlijk niet gehaald worden

omdat in het eerste halfjaar de stijging maar 13,6% was en Brunel er rekening mee houdt
dat in het tweede halfjaar de vraag naar IT-diensten terug zal lopen

• Door de in vraag 26 genoemde redenen zal de nettowinst in het tweede halfjaar van 1999
lager uitvallen dan die in het eerste halfjaar van 1999.

���� Opgave 6

Maximumscore 2
28 �� 43.000,– × 1,00441 × 1,003532 = � 56.637,85

Maximumscore 2
29 �� 56.637,85 – 43.000,– × 1,00441 × 1,003524 = � 1.561,17

Maximumscore 2
1    

30 �� 73.500 ×                = � 65.725,10
1,003532 

���� Opgave 7

Maximumscore 1
31 �� � 462,–

Maximumscore 1
32 �� Een annuïteitenlening, de som van de maandelijkse aflossing en interestbetaling

verandert niet.

Maximumscore 1
33 �� Ja, de geldnemer moet het (tweede) hypotheekrecht verschaffen aan de geldgever.

Antwoorden Deel-
scores
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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;

100020 CV28 2 Lees verder
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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.

100020 CV28 3 Lees verder
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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%

Antwoorden Deel-
scores
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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.

Antwoorden Deel-
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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

Antwoorden Deel-
scores
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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.

Antwoorden Deel-
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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, 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 67 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 en organisatie 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 2
100 × 193.875 – 16.500    

165.000 – 16.500117,5
1 ■■ =                           = � 14.850,– per jaar.

10 10

Maximumscore 1
14.850

2 ■■ × 100% = 9,0%
165.000

Maximumscore 2
3 ■■ Balanswaarde 31 december 2003

9
165.000 – (    × 14.850 + 3 × 14.850) = � 109.312,50

12

Maximumscore 2
4 ■■ • het eigen vermogen stijgt

• doordat er een herwaarderingsreserve ontstaat (van � 10.687,50)
of de herwaarderingsreserve toeneemt (met � 10.687,50) 

■■■■ Opgave 2

Maximumscore 1
5 ■■ Tussen vakbonden en werkgever(sorganisatie) wordt de cao overeengekomen.

Maximumscore 1
6 ■■ Ja, het autobedrijf mag een loonsverhoging geven van meer dan 3% omdat een cao de

voorwaarden aangeeft waaraan een arbeidscontract ten minste moet voldoen.

■■■■ Opgave 3

Maximumscore 2
7 ■■ 0,40 × 0,50 × � 1 miljard = � 200 mln

Maximumscore 1
8 ■■ (Binnen de marktspecialisatie van het algemeen warenhuisassortiment zijn meer dan

twee ondernemingen werkzaam.) Wehkamp had in 1998 een marktaandeel van 50% en
heeft daarmee een marktpostie om marktleider te zijn.

Maximumscore 1
9 ■■ Bestand C want bij dit bestand is het percentage (potentiële) postorderklanten het grootst.

Maximumscore 2
10 ■■ Het verschil tussen beide bestanden is dat het eerste bestand de inkomensklasse tot

� 18.000,– omvat en de inkomensklasse van � 32.000,– tot � 44.000,–niet.
Deze laatste inkomensklasse is kleiner van omvang (16,3% versus 16,7%) maar het
percentage potentiële postorderklanten is daarentegen hoger (19,4% versus 15,7%).
De groep potentiele postorderklanten is in de inkomensklasse van � 32.000 tot � 44.000
hoger (19,4% van 16,3%) dan in de inkomensklasse tot � 18.000 ( 15,7% van 16,7%).
Home Delivery kan het beste bestand twee kiezen omdat het kleiner van omvang is,
waardoor de verzendkosten van de catalogi lager zullen zijn, en de groep potentiële
klanten het grootst is.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
11 ■■ Bij informatiebron 1 ontbreken gegevens over de omvang van de bestanden.

Maximumscore 1
12 ■■ Afroomprijsstrategie.

Maximumscore 2
6.000

13 ■■ Het opslagpercentage voor inkoopkosten =                      × 100% = 6,122% → 6,12%
4000 × 24,50

Maximumscore 4
14 ■■ verwachte inkoopprijs � 24,50

opslag inkoopkosten 6,12% van 24,50 � 1,50
vvp � 26,–
overheadkosten 20% van 26,– � 5,20
kostprijs � 31,20
winstopslag 120% van 31,2 � 37,44
verkoopprijs exclusief btw � 68,64
17,5% btw � 12,01
verkoopprijs inclusief btw � 80,65

Maximumscore 2
15 ■■ Verwachte nettowinst: 4.000 × 37,44 � 149.760,–

(Verwachte begrotingsverschillen = � 0,–)

Maximumscore 4
16 ■■ Gerealiseerd verkoopresultaat

4.400 × 37,44 � 164.736,– voordelig
Gerealiseerd budgetresultaat:
Resultaat op inkopen 
(4.400 × 26) – (4.400 × 25 + 4.900) � 500,– nadelig
Resultaat op overheadkosten 
(4.400 × 5,2) – (14.800 + 15.200) � 2.880,– voordelig
Nacalculatorische winst � 167.116,– voordelig

■■■■ Opgave 4

Maximumscore 2
17 ■■ 12.000 × 1,0311 = 12.000 × 1,3842338 = � 16.610,81

Maximumscore 1
18 ■■ 3% × 12.000 × 1,0310 = � 483,81

Maximumscore 2
19 ■■ Twee van onderstaande antwoorden:

• bij obligaties wordt elk jaar een vaste vergoeding (interest) uitbetaald, bij aandelen is de
vergoeding (dividend) afhankelijk van de winst;

• de koersfluctuaties zijn bij obligaties meestal kleiner dan bij aandelen;
• obligaties moeten afgelost worden; aandelen niet.

■■■■ Opgave 5

Maximumscore 2
20 ■■ Het productbeleid,

omdat het vignet dient als onderscheidingskenmerk van het gevoerde assortiment

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
21 ■■ Indirecte distributie, omdat bruidskleding Selectief No. 1 niet rechtstreeks van de

producent aan de consument verkocht wordt.

Maximumscore 2
(7.500 + 22.500)

22 ■■ quick-ratio: = 0,30 → 0,3
(94.600 + 5.400)

Maximumscore 2
23 ■■ Uit het antwoord moet blijken dat:

de (liquidatie-/verkoop-)waarde van de voorraad
(voor bruidskleding) vaak veel lager is dan de waarde die op de balans vermeld staat

Maximumscore 2
80.000

24 ■■ REV =                             = 0,21621 (→ 21,6%)
150.000 + 220.000

Maximumscore 2
80.000 + 36.750

25 ■■ RTV =                           = 0,14685% (→ 14,7%)
795.000

Maximumscore 2
26 ■■ Omdat de (vrijgevallen) afschrijvingen aangewend kunnen worden voor de aflossing van

het vreemd vermogen.

Maximumscore 1
27 ■■ cashflow: 80.000 + 25.000 = � 105.000,–

Maximumscore 1
28 ■■ Voorbeelden van een juist antwoord:

• (recht van) hypotheek;
• borgstelling;
• in onderpand geven van de voorraad.

Maximumscore 2
29 ■■ Solvabiliteitspercentage:

790.000 790.000
× 100% =              × 100% = 197,50% → 197,5%

30.000 + 270.000 + 94.600 + 5.400                 400.000

Maximumscore 3
30 ■■ Solvabiliteiteis:

totale activa na uitbreiding: 790.000 + 500.000 = 1.290.000
totaal vreemd vermogen met bankfinanciering: 400.000 + 500.000 = 900.000
1.290.000

× 100% = 143,33% → 143,3%
900.000

Het solvabiliteitspercentage komt dan beneden het vereiste percentage. Lening van het
totale investeringsbedrag bij de huisbankier is niet mogelijk.

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 6

Maximumscore 8
31 ■■ Ontvangsten:

Contante verkopen 8.000
Debiteuren 84.000 +
Totaal 92.000

Uitgaven:

Crediteuren 102.000
Aflossing 5.000
Interest 4.500
Overige uitgaven (specificeren)
Brandverzekeringspremie 1.000
Lonen 12.000
Verkoopkosten 4.000 +
Totaal 128.500

Verandering liquide middelen – 36.500
Saldo liquide middelen begin derde kwartaal 40.000
Saldo liquide middelen eind derde kwartaal 3.500

Opmerking:

ontvangen van debiteuren: × 120.000 × 0,9 +  × 80.000 × 0,9 = 84.000

betaald aan crediteuren: × 93.000 +  × 120.000 = 102.000

interest: 0,05 × (100.000 – 2 × 5.000) = 4.500

■■■■ Opgave 7

Maximumscore 2
32 ■■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• Een spaarhypotheek wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost en op een
annuïteitenlening wordt periodiek afgelost. De verschuldigde interest bij een
spaarhypotheek is daarom elk jaar evenveel en bij een annuïteitenlening wordt deze elk
jaar minder.

• De (betaalde) interest is aftrekbaar voor de inkomstenblasting zodat bij een spaarhypotheek
de aftrekbare lasten jaarlijks hoger zijn en de te betalen inkomstenbelasting dus lager dan
bij een annuïteitenlening.

• (Het ontvangen interestpercentage is bij de spaarhypotheek meestal gelijk aan het
betaalde interestpercentage.) Over de ontvangen interest hoeft geen inkomstenbelasting
betaald te worden en de betaalde interest is aftrekbaar van het belastbare inkomen.

Maximumscore 2
33 ■■ Naast de verschuldigde interest moet ook betaald worden:

• een spaarbedrag;
• een premie voor een (overlijdens)risicoverzekering.

Antwoorden Deel-
scores
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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, 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 65 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 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 2
1 ■■ voorbeelden van een juist antwoord:

• rentekosten
• huurkosten
• verzekeringkosten onroerende zaken

Maximumscore 2

2 ■■ = � 45.000,–

Maximumscore 3
3 ■■ 150q = 80q + 20q + 45.000 + 70.000 + 85.000

50q = 200.000
q = 4.000 producten per jaar

■■■■ Opgave 2

Maximumscore 2
4 ■■ twee passages:

• In Mexico is Corona vanwege zijn lage prijsstelling een arbeidersbier. In Amerika staat
het in het schap van de luxe bieren.

• Heineken is in Nederland absoluut marktleider en dat maakt het onmogelijk om te
verkondigen dat je een exclusief bier produceert.

Maximumscore 2
5 ■■ Corona hanteert in Mexico een lage prijsstelling. Dat is een andere prijspolitiek dan in

Amerika, waar Corona tot de duurdere bieren hoort.

■■■■ Opgave 3

Maximumscore 2
6 ■■ Het vestigen of verbeteren van een goede naam bij alle groepen die voor het

functioneren van de organisatie van belang kunnen zijn.

Maximumscore 1
7 ■■ Door de verkoop van blikjes frisdrank zal er meer afval ontstaan. Het afval kan tot een

grotere vervuiling van het schoolterrein en haar omgeving leiden. (Deze vervuiling zal
leiden tot een negatieve publiciteit).

Maximumscore 2

8 ■■ × 100% = 95%

Maximumscore 1

9 ■■ × 876 = 516,84 → 517 leerlingen

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
10 ■■ totale kostenlijn: 52 × 8 = � 416,–

totale opbrengstenlijn. Bonus per blikje bij 650 blikjes per week: � 0,0125 × aantal blikjes

Opmerkingen
1 Indien geen rekening gehouden wordt met de klassen-einden, maximaal 1 punt in
mindering brengen.
2 Indien niet is aangegeven wat een lijn voorstelt, maximaal 1 punt in mindering brengen.

Maximumscore 1

11 ■■ Break-evenafzet: = 33.280 blikjes per jaar

Indien de break-evenafzet grafisch bepaald is, dat ook goed rekenen.

Maximumscore 2

12 ■■ × 385 blikjes = 556,11
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420

415

410

405

400

395

390

0
0 32000 32500 33000 33500 34000 34500 35000 35500 36000

aantal blikjes

Totale kosten
Totale opbrengsten

in �
TO

TK

TO

TK

Totale opbrengsten en kosten per jaar

a ba b

Legenda:
a = ondergrens van de klasse
b = bovengrens van de klasse

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
13 ■■ gemiddelde afzet per week: 31.200 / 52 = 600 blikjes frisdrank

• bonus: � 0,0100 per blikje frisdrank
• totale bonus: 31.200 × 0,0100 =   � 312,–
• kosten energieverbruik: 40 weken × 8 = � 320,–
• nettoverlies � 8,–

■■■■ Opgave 4

Maximumscore 2
14 ■■ verkocht 120 stuks met inkoopprijs � 2,10 = � 252,–

80 stuks met inkoopprijs � 2,20 = � 176,–
30 stuks met inkoopprijs � 2,25 = � 67,50

� 495,50

Maximumscore 2
15 ■■ opbrengst van de verkopen 210 × � 3,– + 20 × � 3,25 = � 695,– 

inkoopwaarde van de omzet = � 495,50
gerealiseerde brutowinst = � 199,50

Maximumscore 2
16 ■■ Bij gebruik van het lifo-systeem wordt de brutowinst lager, omdat door de stijgende

inkoopprijzen de inkoopwaarde van de omzet voor product Cardy in de maand mei 2000
bij het lifo-systeem hoger wordt dan bij het fifo-systeem.

■■■■ Opgave 5

Maximumscore 3
17 ■■ aandeelhouders: belang: ontvangen van winstuitkeringen, beperken van

ondernemersrisico
de Staat: belang: het heffen van belastingen
de werknemers: belang: verkrijgen van loon, inkomen
de leveranciers: belang: het hebben van afzetmoglijkheden
de afnemers: belang: zekerheid ten aanzien van de levertijd en kwaliteit van de

gekochte producten

Maximumscore 2
18 ■■ voorbeelden van een juist antwoord:

• in verband met klantenbinding
• omdat deze al is opgenomen in de verkoopprijs
• het geven van een korting voor contante betaling bij de klant beter overkomt

Maximumscore 2

19 ■■ • de stijging in 1996 t.o.v. 1995 bedraagt                        = 26,3%.

• de stijging in 1997 t.o.v. 1996 bedraagt 25%. De winststijging is kleiner.

Opmerking
Indien de leerling de winstcijfers uit de grafiek van informatiebron 4 afgelezen heeft, dan
een redelijke foutlezing accepteren. De puntentoekenning dient gebaseerd te zijn op een
juiste berekeningsmethode.

Maximumscore 2
20 ■■ • inhouden van winst.

• herwaarderen van activa.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
21 ■■ • De grootte van een schuld staat vast, de voorziening bestaat uit een geschat bedrag.

• De vervaldatum van de schuld staat vast, voor de voorziening is deze datum niet vastgesteld.

Maximumscore 2

22 ■■ × 100% = 39,9% → 40% ook goed rekenen             × 100% = 40,01 → 40%

Maximumscore 2

23 ■■ = 1,53 → 1,5

Maximumscore 2

24 ■■ = 30.600.000 aandelen

of                 × 1.000.000 = 30.588.235 aandelen

Maximumscore 3
25 ■■ • norm = 15%

• gehaald                        × 100% = 18,38% → 18,4%

• de norm is dus gehaald

■■■■ Opgave 6

Maximumscore 1
26 ■■ over het bedrag van de interest � 8.775,38.

Maximumscore 4
27 ■■ Jaar Schuld begin jaar Interest Aflossing Schuld eind jaar

8 115.778,32 6.946,70 6.130,30 109.648,02

Maximumscore 2
28 ■■ 20 × (9.000 + 4.077) – 150.000 = � 111.540,–

■■■■ Opgave 7

Maximumscore 2
29 ■■ twee van onderstaande:

• instemmingsbevoegdheid
• adviesbevoegdheid
• bevoegdheid tot het inwinnen van informatie

Maximumscore 1
30 ■■ voorbeelden van een juist antwoord:

• beschikbaar gestelde faciliteiten schieten tekort
• men stelt zich als OR-lid op tegenover de leiding van de onderneming
• onvoldoende kennis van zaken

Maximumscore 1
31 ■■ De Wet Gelijke Behandeling stelt dat mensen gelijk behandeld moeten worden en niet

gediscrimineerd mogen worden (op basis van geslacht, geloof, leeftijd, handicap, seksuele 
geaardheid of culturele achtergrond).

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV35 7

Einde
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