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Correctievoorschrift VWO 

2022 
tijdvak 2 

 
 

 bedrijfseconomie 
 
 

 
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; 
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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. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste 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. 
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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. 

 
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. 
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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 Arbo-wet 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 Er hoeft geen ontslagvergunning te worden aangevraagd bij afloop van 

het contract. 
 Er is geen opzegtermijn van toepassing bij afloop van het contract. 
 Er hoeft geen gegronde reden voor het niet verlengen van het contract 

gegeven te worden bij afloop van het contract. 
 Tijdelijk personeel is mogelijk meer gemotiveerd omdat het een vast 

contract wil. 
 

 3 maximumscore 2 
• Hoe lager de restwaarde, hoe hoger de jaarlijkse afschrijvingskosten 1 
• Hoe hoger de (afschrijvings)kosten, des de lager het resultaat 1 
 

 4 maximumscore 2 

• 19.000 + 2.000 – (1 + 8
12

) x 3.600 = 15.000 1 

• 16.940
1,21 

x (1– 0,015) – 15.000 = € 1.210 nadelig 1 

 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
a: gedifferentieerde   
b: geconcentreerde  
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
• Pijnpunt: je kan het product niet fysiek zien / passen (waardoor je 

mogelijk iets koopt wat je toch niet wilt hebben) 1 
• Pijnverzachter: je kan de artikelen gratis retourneren / je kunt de 

kleding digitaal passen (door inzoomen en roteren) 1 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 1 
Wanneer een bezoeker op een (vergelijkings)website een product van 
Timo’s webshop aanklikt / koopt, moet Timo aan de (vergelijkings)website 
betalen (en heeft hij kosten). 
 

 8 maximumscore 4 
winst- en verliesrekening Timo over 2020 

 getallen  
(x € 1) 

berekeningen 

omzet 625.600 7.820 x 4 x 20 
   
kosten:   
inkoopwaarde van de 
omzet 

312.800 0,5 x 625.600 

financieringskosten      3.085,15 60
365

 x 312.800
4

 x 0,06 x 4  

transportkosten 12.000 4 x 3.000 
huurkosten 52.000  
afschrijvingskosten 
inrichting magazijn 

3.120    30.000 + 5.200  – 6.000 – 2.000
10

  

bezorgkosten 54.740 3,50 x 15.640 
website- en 
marketingkosten 

125.000  

totaal kosten 562.745,15  
   
resultaat 62.854,85 

voordelig 
 

 
• 625.600 en 312.800 en 12.000 en 3.120  2 
• 3.085,15 1 
• 54.740 en 562.745,15 en 62.854,85 voordelig 1 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 betrouwbaarheid 
 traceerbaarheid 
 bereikbaarheid  
 klanttevredenheid 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 2   
 geschat 

aantal 
benodigde 
werknemers 
per dag in 
2021 
 

aantal 
orders 
per 
dag in 
2020   

verwacht 
aantal 
orders 
per dag 
in 2021 

benodigd 
aantal 
minuten 
per dag 
voor 
gereed- 
maken en 
verzenden 
van 
orders in 
2021 

beschikbaar 
aantal 
minuten per 
dag voor 
gereed- 
maken en 
verzenden 
van orders 
in 2021 

maandag 2 20 28 329 360 
dinsdag 2  

op dinsdag en woensdag: per dag idem aan 
maandag 

woens-
dag 

2 

donder-
dag 

4  
op donderdag en vrijdag: per dag 2 keer 

zoveel als op maandag vrijdag 4 
zaterdag 8  

op zaterdag en zondag: per dag 4 keer zoveel 
als op maandag 

zondag 8 

 
 
 ruimte voor berekeningen: 
verwacht aantal orders op maandag in 
2021 

20 x 1,4 
 

benodigd aantal minuten op maandag 
voor gereedmaken en verzenden van 
orders in 2021  

28 x (0,5 x 10 + 0,25 x 12 + 
0,25 x 15) 
 

beschikbaar aantal minuten op 
maandag voor gereedmaken en 
verzenden van orders in 2021 

2 x 3 x 60 
 

 
• 28 en 360 1 
• 329 1 
 

 11 maximumscore 1 
(3 x 2 + 2 x 4 + 2 x 8) x 3 x 52 x 5 = € 23.400 
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Vraag Antwoord Scores 

 12 maximumscore 6 
verwachte constante 
kosten 2021 

getallen 
x € 1  

ruimte voor berekeningen of 
verwijzing naar eerdere vraag 
 

financieringskosten   3.887  
transportkosten 12.000 zie vraag 8 
huurkosten 52.000  
afschrijvingskosten 
inrichting magazijn 

  
  3.120 

 
zie vraag 8 

website- en 
marketingkosten 

  
         0 

 

loonkosten werknemers 23.400 zie vraag 11 
totaal 94.407  
   
verwachte variabele 
kosten per order in 
2021: 

  

bezorgkosten   3,50  
commissie Bol.com   8,86 gemiddeld aantal artikelen per 

order: 
(0,5 x 1) + (0,25 x 2) + (0,25 x 4) 
= 2 
2 x ((20 x 0,9 x 0,20) + 0,83) 

inkoopprijs  20,00 2 x 10 
totaal 32,36  
   
verwachte 
dekkingsbijdrage per 
order in 2021 

  3,64 (2 x 20 x 0,9) – 32,36  

gewenst aantal orders in 
2021 

43.203,80 
= 43.204 

94.407 + 62.854,85
3,64
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Vraag Antwoord Scores 

Conclusie: Het lukt Timo wel/niet zijn doel te bereiken,  
omdat 43.204 > 15.640 x 1,4 
 
• 12.000 en 3.120 en 0 en 23.400 en 94.407 1 
• 8,86 2 
• 3,64 1 
• 43.204 1  
• conclusie 1 
 
Opmerking 
Bij het antwoord 43.204: wanneer niet op hele orders of niet naar beneden 
is afgerond, wordt geen deelscore toegekend. 
 
 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 2 
• b                                                                                                      1 
• De games worden (zowel fysiek als digitaal) via een tussenhandel 

verkocht aan de consument                                                        1 
 
Opmerking 
Het tweede scorepunt wordt alleen toegekend als het eerste scorepunt is 
behaald. 
 

 14 maximumscore 1 
Potentieel nieuwe toetreders ondervinden hoge opstartkosten / 
ontwikkelkosten / investeringsbedragen.  
 

 15 maximumscore 2 
• Opportunities/O en de Threats/T  1 
• want het vijfkrachtenmodel van Porter kan worden gebruikt voor  

externe analyse 1 
 

 16 maximumscore 2 
• dreiging nieuwe toetreders                                       1 
• Deze is laag, waardoor Guerrilla Games bij een nieuwe game een 

hogere prijs kan vragen, omdat de kans dat een nieuwe speler een 
vergelijkbare game (tegen een lagere prijs) op de markt brengt niet 
groot is             1 

 
Opmerking 
Het tweede scorepunt wordt alleen toegekend als het eerste scorepunt is 
behaald. 
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Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
• Push–strategie: (activiteit gericht op de tussenhandel): afspraken 

maken met fysieke winkels over de plaats van de game in de  
schappen / de tussenhandel kortingen geven / de tussenhandel 
beloven snel en in ruime mate te leveren       1    

• Pull–strategie: (activiteit gericht op de consument): reclame                1 
 
 

Opgave 4 
 

 18 maximumscore 2 
• a (ontvangen leverancierskrediet) 1 
• Knoopweg ontvangt de producten eerst en mag ze later betalen  1 
 
Opmerking 
Het tweede scorepunt wordt alleen toegekend als het eerste scorepunt is 
behaald. 
 

 19 maximumscore 4 
• AfterPay beginbalans:        145,00   1 
• contante verkopen: 2.541 x 0,6 =  1.524,60 1 
• iDeal: 2.541 x 0,20 x (1 – 0,05) =        482,79 

AfterPay: (930 + 771 + 0,5 x 840) x 0,20 x (1 – 0,05) =  402,99 
         € 2.555,38 2 

 
 20 maximumscore 2 

(399 + 412) x 1,21 = € 981,31 
 

 21 maximumscore 3 
• 1.790 + 1.231 – 245 =  2.776    1 

• 
1
2.541

,21 
x 0,65 =        – 1.365 

         € 1.411 2 
 
 

Opgave 5 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
 Bij een call-optie is het niet verplicht om de onderliggende (financiële) 

waarde te kopen, bij een termijncontract wel. 
 De onderliggende waarde van een call-optie bestaat uit aandelen / 

financiële producten en de onderliggende waarde van een 
termijncontract kunnen ook grondstoffen / valuta’s zijn.  
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Vraag Antwoord Scores 

 23 maximumscore 2 
Y = tarief huur olietanker per dag 
2.000.000 x (30 + 5 – 10) – (325 x Y) = 5.000.000 
45.000.000 = 325 x Y 
Y = $ 138.461,54 per dag. 
 

 24 maximumscore 2 

4.000.000 x 1

12

1
1 1,0

1
05 -1 x 

1,0,005 05-1
 = $ 46.708.106,91    2 

             
of: 
 
4.000.000 (1,005-11 + 1,005-10 + ….+ 1) 
a = 1,005-11   r = 1,005  n =12   S = 11,677026726 
4.000.000 x 11,67702673 = $ 46.708.106,91    2 
 

 25 maximumscore 2  
• Bewering 1 is onjuist,  

omdat door vreemd vermogen interestkosten toenemen en hierdoor het 
resultaat afneemt. Hierdoor moet er minder vennootschapsbelasting 
betaald worden. De vergoeding voor eigen vermogen, dividend, 
beïnvloedt het fiscaal belastbare resultaat niet  1 

• Bewering 2 is juist,  
omdat door vreemd vermogen het faillissementsrisico toeneemt in 
tegenstelling tot financiering met eigen vermogen 1  

 
 26 maximumscore 2 

• I: 2.000.000 x (-5 + 10) + 46.708.106,91= $ 56.708.106,91  1 

• II: 

56.708.106
1,

,91
07

20
 = 2.649.911,53 = 2.649.912  1 

 
Opmerking: 
Wanneer het euroteken in plaats van het dollarteken wordt gebruikt, 
worden geen scorepunten in mindering gebracht. 
 

 27 maximumscore 2 
Combinatie a 
Voorbeelden van een juiste berekening: 
• a: dit kan wel, want: 5 x $ 20 + $ 40 < 3 x $ 60 1 
• b: dit kan niet, want: 4 x $ 20 + $ 110 > 3 x $ 60 1 
 
of 
 
• a: dit kan wel, want: (5 x $ 20 + $ 40) : 3 = $ 46,67 < $ 60   1 
• b: dit kan niet, want: (4 x $ 20 + $ 110) : 3 = $ 63,33 > $ 60 1 
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 VW-0400-a-22-2-c 13 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 (eenvoudiger) aantrekken van nieuw vreemd vermogen  
 aflossen op vreemd vermogen 
 opvangen toekomstige verliezen  
 dividendstabilisatie 
 (niet-uitgekeerde) liquide middelen aanwenden voor toekomstige 

investeringen 
 
Opmerking 
Voor elk juist antwoord 1 scorepunt toekennen. 
 

 29 maximumscore 2 
0,15 x 245.000 + (1.200.000 – 245.000) x 0,25 = € 275.500 
 
Opmerking 
Voor elke fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 30 maximumscore 4  
Mutaties in balans per 1 januari 2022 

debet     credit 
 getal  

(x € 1) 
stijging 
(+), 
daling  
(ˉ/-) of 
geen 
verande-
ring (=)  

 getal  
(x € 1) 

stijging 
(+), 
daling  
(ˉ/-) of 
geen 
verande- 
ring (=)  

   Aandelenkapitaal 400.000 + 
   5% Preferent 

aandelenkapitaal 
 = 

   Algemene 
reserve 

 
224.500 

+ 

   Resultaat over 
2021 voor 
belasting 

 
 

1.200.000 

ˉ/- 

   Te betalen 
vennootschaps-
belasting 

 
 

275.500 

+ 

Liquide 
middelen 

195.000 ˉ/- Te betalen 
dividendbelasting 

 
105.000 

+ 

 
 
 ruimte voor berekeningen: 
balanspost  berekening van de verandering 
Aandelenkapitaal 
 

700.000 – ( 2.000.000
10

 x 0,50) = 600.000 

600.000
3 

 x 2 = 400.000 

Algemene reserve 924.500 – 700.000 
Te betalen dividendbelasting 0,15 x 700.000 = 105.000 
Liquide middelen:  
 

100.000 (preferent dividend) +  
200.000 (cashdividend) – 
dividendbelasting (105.000) = 195.000 
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Vraag Antwoord Scores 

Opmerking 
Wanneer de mutatie van de liquide middelen via de creditzijde is berekend, 
dit ook goed rekenen. 
 
• + 400.000 1 
• = (0) en + 224.500 en ˉ/- 1.200.000 en + 275.500 1 
• + 105.000 1 
• ˉ/- 195.000 1 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-

examen de eerste afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 27 juni te accorderen.  
 
Ook na 27 juni kunt u nog tot en met 30 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. 
 
derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 2 www.bol.com/nl/m/zakelijk-verkopen en www.bol.com/nl/m/servicenormen (aangepast) 
bron 4 partnerplatform.bol.com/content/uploads/2020/03/  

Commissietabel-PDF-032020-2.pdf  
 
 

einde  
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VW-0400-a-22-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2022-2 
 

bedrijfseconomie vwo  
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen bedrijfseconomie vwo: 
 
Op pagina 6, bij vraag 5 
 
moeten altijd alle scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord 
gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord. 
  
Toelichting:  
De begrippen in de vraag zijn onvoldoende te herleiden tot specificaties in de syllabus. 
 
en 
 
Op pagina 12, bij vraag 25 moet bij de eerste deelscore 
 
• Bewering 1 is onjuist,  

omdat door vreemd vermogen interestkosten toenemen en hierdoor het  
resultaat afneemt. Hierdoor moet er minder vennootschapsbelasting  
betaald worden. De vergoeding voor eigen vermogen, dividend,  
beïnvloedt het fiscaal belastbare resultaat niet  1 

 
vervangen worden door: 
 
• Bewering 1 is onjuist,  

omdat door vreemd vermogen interestkosten toenemen en hierdoor  
het resultaat afneemt. Hierdoor moet er minder (vennootschaps)belasting  
betaald worden. De vergoeding voor eigen vermogen (dividend,)  
beïnvloedt het fiscaal belastbare resultaat niet 1 

 
Toelichting:  
Het is bij deze vraag in de opgave nog niet duidelijk wat de rechtsvorm van de 
organisatie is. Het zou ook een eenmanszaak kunnen zijn. 
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VW-0400-a-22-1-c-A 

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