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Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk op 30 mei de scores van de
alfabetisch eerste tien 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;

100015 CV42 2 Lees verder

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



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 76 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) VWO 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 ■■ voorbeelden van juiste antwoorden:

• Zelf selecteren kan goedkoper zijn.
• Bij zelf selecteren kan beter ingeschat worden of de sollicitant binnen het team past.
• Bij zelf selecteren kan beter ingespeeld worden op de inzetbaarheid van de sollicitant

binnen de onderneming.

Maximumscore 2
2 ■■ voorbeelden van juiste antwoorden:

• De opleiding van de kandidaat.
• De ervaring van de kandidaat.
• De leeftijd van de kandidaat.
• De krapte op de arbeidsmarkt.

Maximumscore 2
3 ■■ Tijdens het functioneringsgesprek kan de onderneming aangeven op welke punten

Joan Verbeeke tekortschiet. Ligt er voldoende tijd tussen het functionerings- en
beoordelingsgesprek dan heeft Joan Verbeeke de mogelijkheid om aan te tonen dat ze
zich op die punten verbeterd heeft.

■■■■ Opgave 2

Maximumscore 1
4 ■■ voorbeelden van een juist antwoord:

• Bij de voorgenomen specialisatie behoeft de promotie/reclame niet meer op de
particuliere markt gericht te zijn.

• Om eenzelfde omzet na specialisatie te verkrijgen zal het verzorgingsgebied waarop men
de promotie richt, vergroot moeten worden.

Maximumscore 3
5 ■■ 80.000 ��(1,085 – 1,055 ) = � 15.443,72

Maximumscore 4

6 ■■ Interest: 2001: 6% lening: 6% � (125.000 – 2 ��5.000) = � 6.900,–  

6,4% lening: ( 3–4 ��6,4% ��52.500) + ( 1–4 ��6,4% ��42.000) =   � 3.192,–  

Totaal : � 10.092,–  

Interest: 2002: 6% lening: 6.900 – (6% ��5.000) = � 6.600,–  

6,4% lening: ( 3–4 ��6,4% ��42.000) + ( 1–4 ��6,4% ��31.500) = � 2.520,–  

Totaal : � 9.120,–  

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 8
7 ■■

Toelichting op diverse bedragen:
Opbrengsten: Bedrijven: 2001: 2 � 39.415  =  � 78.830,–  

2002: 78.830 � 1,2  =  � 94.596,–  

Autokosten: 2001: 3.465 � 1,032 = � 3.676,–  
2002: 3.676 � 1,03  = � 3.786,– 

Afschrijving overige fotoapparatuur: 2001 en 2002: 4.800 – (30% ��10.000 ��0,702)= ��3.330,–

Voor de juiste bedragen van afschrijving auto, afschrijving digitale fotografie,
bedrijfsverzekeringen en diverse kosten in totaal maximaal 2 punten toekennen.

Voor de berekening van de nettowinst maximaal 1 punt toekennen.

Maximumscore 2
8 ■■ voorbeelden van juiste antwoorden:

• Er zijn kosten die betrekking hebben op een ander jaar maar die in 2001 betaald moeten
worden.

• Omzet wordt achteraf ontvangen.
• Aflossingen van leningen hebben geen invloed op het resultaat maar beïnvloeden wel de

liquiditeitspositie.

Maximumscore 1
9 ■■ nettowinst + afschrijvingen 

Maximumscore 2
52.500 – 16.000 – 29.00010 ■■ TVP: 24 maanden + ( � 12 maanden) = 26,8 � 27 maanden

32.000

Maximumscore 1
11 ■■ Naarmate het gebruikte percentage hoger (lager) wordt daalt (stijgt) de contante waarde

van de cashflows en dan daalt (stijgt) dus ook de netto contante waarde.

Antwoorden Deel-
scores
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Resultatenbegroting ’Kwintessens’ 2001 2002
Opbrengsten
Particulieren 0,– 0,– 

Bedrijven � 78.830,– � 94.596,–  

Totaal � 78.830,– � 94.596,–  

Kosten
Afschrijving auto � 1.500,– � 1.500,–  

Autokosten exclusief afschrijving � 3.676,– � 3.786,–  

Afschrijving overige fotoapparatuur � 3.330,– � 3.330,–  

Afschrijving investering digitale fotografie � 10.500,– � 10.500,–  

Bedrijfsverzekeringen � 2.000,– � 2.100,–  

Diverse kosten � 24.000,– � 25.200,–  

Interest � 10.092,– � 9.120,–  

Totaal � 55.098,– � 55.536,–  

Nettowinst � 23.732,– � 39.060,–  

1
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Maximumscore 3
12 ■■ NCW = 16.000 ��1,09 –1 + 29.000 ��1,09 –2 + 32.000 ��1,09 –3 + 35.000 ��1,09 –4 +

38.000 ��1,09 –5 – 52.500 = 113.289,76 – 52.500 = � 60.789,76
De netto contante waarde is positief, de ABN-Amro-bank zal bereid zijn om de lening te
verstrekken.

Maximumscore 2
13 ■■ Als er een positieve restwaarde is, daalt daarmee de jaarlijkse afschrijving en neemt de

nettowinst met eenzelfde bedrag toe
De cashflows, met uitzondering van het laatste jaar, veranderen daardoor niet. Indien de
terugverdientijd niet in het laatste jaar valt, zal een positieve restwaarde geen invloed
hebben op de terugverdientijd

■■■■ Opgave 3

Maximumscore 2
14 ■■ voordeel:

• Het interestpercentage dat de kredietgever verlangt, is lager omdat de verhandelbaarheid
van een obligatie makkelijker is dan die van de onderhandse lening.
nadeel:

• De emissiekosten van een obligatielening zijn hoger dan de afsluitkosten van een
onderhandse lening.

Maximumscore 2
15 ■■ Hoger dan 5%, want de beleggers moeten door een uitgiftekoers van 96% overgehaald

worden om hun geld niet elders op de kapitaalmarkt te beleggen.

Maximumscore 2
10 miljoen16 ■■ Aflossing: � 1.000.000,–

10
Interest: 1–2 ��5% ��(10 miljoen – 5 ��1 miljoen)    � 125.000,–
Totaal � 1.125.000,–

■■■■ Opgave 4

Maximumscore 3
19.200.00017 ■■ • normaal aantal machine–uren: = 3.200 uur

6.000
18.000.000

• begroot aantal machine–uren: = 3.000 uur
6.000

15.360    28.800
• machine–uurtarief =           +            = 4,80 + 9,60 = � 14,40

3.200      3.000

Maximumscore 3
18 ■■ Kostprijs per 1.000 doosjes:

Materiaal 1,75 ��1,– 1,75
Loon 0,05 ��25,–  1,25

10Machinekosten  ��14,40 2,40
60

5.760Constante verkoopkosten 0,30
19.200

5,70 =  95%
Variabele verkoopkosten 5%
Commerciële kostprijs 100%

100Commerciële kostprijs      ��5,70 = � 6,– 
95
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Maximumscore 3
19 ■■ • (SH – WH) � SP  = (4.620 ��1,75 – 8.200) ��1 = (8.085 – 8.200) ��1 = � 115,–  

• Dit verschil is nadelig  

■■■■ Opgave 5

Maximumscore 2
20 ■■ voorbeelden van juiste antwoorden:

nadeel:
• Libertel moet de opgebouwde merkentrouw aan KPN overwinnen.
• Een deel van de markt is afgeroomd.

voordeel:
• Technische onvolkomenheden zijn overwonnen.
• Er zijn marktgegevens ten aanzien van het product bekend (men kan beter

inschatten wat de consument wil).

Maximumscore 2
21 ■■ voorbeelden van juiste antwoorden:

• Afzet stijgt zeer snel: sinds begin 1997 tot 31 maart 1999 een verdubbeling.
• Toetreden van nieuwe aanbieders (van twee naar vijf aanbieders).
• Stijging van het aantal productvariëteiten: in 1997 pre-paid; later Via Voice, iZi pre–paid

en Corporate Pack.

Opmerking
Voor elk goed kenmerk uit de tekst van de informatiebron, 1 punt toekennen.

Maximumscore 1
22 ■■ Libertel onderscheidt twee zakelijke lijnen (grootzakelijk en MKB) /en twee particuliere

lijnen (met abonnement en pre–paid) 

Maximumscore 2 
23 ■■ 35% = 1.400.000 � 100% = 4.000.000,

dit is 25% van de potentiële markt ��100% = 16.000.000 aansluitingen

Maximumscore 2 
24 ■■ Afschrijvingen in het boekjaar 1 april 1997 t/m 31 maart 1998

231.569 + 118.437 + 24.332 – 23 – 331.423 = 42.892 ��� 1.000,– = � 42.892.000,–

Maximumscore 2 
25 ■■ Door versneld af te schrijven in het boekjaar dat eindigt op 31 maart 1998, zullen de

afschrijvingskosten in het boekjaar dat eindigt op 31 maart 1999 (relatief) geringer zijn.
Hierdoor is het bedrijfsresultaat (relatief) hoger, waardoor het boekjaar dat eindigt op
31 maart 1999 met een gunstiger beeld wordt afgesloten.
De aandelenemissie op 15 juni 1999 zal dan succesvoller kunnen zijn, waardoor de 
twee grootaandeelhouders bij de verkoop van de in hun bezit zijnde aandelen een hoger
financieel resultaat behalen.

Maximumscore 2 
EV    168.11226 ■■ solvabiliteit =       =              = 0,271 of 27,1%
TV  621.131

Antwoorden Deel-
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Maximumscore 2 
27 ■■ voorbeelden van een juist antwoord:

• Door de winsten volledig te reserveren, dus geen dividend uit te keren, stijgt het eigen
vermogen zonder toename van het vreemd vermogen en daarmee de solvabiliteit.

• Indien dividend uitgekeerd „moet” worden dan kan dat het best in de vorm van
stockdividend plaatsvinden. Door uitkering in de vorm van stockdividend neemt het eigen
vermogen toe zonder toename van het vreemd vermogen, waardoor de solvabiliteit
verbetert.

Maximumscore 2 
38.55328 ■■ REV =                         = 0,259 of 25,9%

168.112 + 129.559
2

Maximumscore 4 
29 ■■ In het antwoord moeten de volgende elementen besproken zijn:

voorbeelden van een juist antwoord zijn:
criteria besluit

A marktgroei kopen, want groeifase 
B marktomvang kopen, want nu nog maar 25% penetratie (er is dus

voldoende groeimogelijkheid)
C solvabiliteit (toekomstige) kopen, want door gunstige rentabiliteit en 

gevoerd dividendbeleid zal solvabiliteit verbeteren
D rentabiliteit kopen, want REV is hoog

■■■■ Opgave 6 

Maximumscore 3
12.000 � (3 + 1,50)30 ■■ break–evenomzet = ��12 = � 81.000,–

12 – (2 + 2)

Maximumscore 2
12.000 � (3 + 1,50)31 ■■ = 6.000

p – (2 + 2)

78.000 = 6.000 p    p = 13

■■■■ Opgave 7

Maximumscore 2
32 ■■ 8 jan: 15.000 ��40 – (10.000 � 25 + 5.000 ��23) = � 235.000,–

25,7023 jan: 18.000 ��40,50 – (12.000 ��������� + 6.000 ��23) = � 285.653,47
1,01

totaal � 520.653,47

Maximumscore 1
33 ■■ In voorraad is 18.500 barrels met een inkoopprijs van � 23,–.

De waarde van de olievoorraad is � 425.500,–.

Antwoorden Deel-
scores
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