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Examen VWO 

2021 

oud programma management & organisatie 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

VW-0251-h-21-1-o

tijdvak 1 
maandag 31 mei 
13.30 - 16.30 uur 
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Opgave 1 

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Electricars nv is producent van elektrische auto’s. Vanwege de groeiende 
wereldwijde vraag naar elektrische auto’s wil de onderneming uitbreiden. 
Hiertoe heeft Electricars per 1 januari 2020 een extra 
financieringsbehoefte van € 500.000.000. In de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders (AVA) wordt gesproken over de wijze waarop de 
financiering moet gaan plaatsvinden: een emissie van obligaties of een 
emissie van aandelen. 

De AVA heeft een voorkeur voor een aandelenemissie vanwege de 
nadelen van een emissie van obligaties.  

2p 1 Noem twee nadelen van een emissie van obligaties vergeleken met een 
emissie van aandelen. Betrek beide vormen van financiering bij het 
noemen van de twee nadelen. 

De directie besluit tot een nieuwe aandelenemissie. Electricars wordt bij 
de aandelenemissie begeleid door een aantal banken. 

Bepaling bandbreedte emissiekoers 

De begeleidende banken adviseren een bandbreedte voor de 
emissiekoers. Bij een emissiekoers binnen deze bandbreedte is volgens 
hen de kans groot dat de aandelenemissie succesvol wordt. De 
bandbreedte loopt van 5% onder tot 5% boven de intrinsieke waarde per 
aandeel, op basis van de balans van Electricars per 31 december 2019.  

3p 2 Bereken de minimale en maximale emissiekoers in euro’s van de 
aandelen op grond van de geadviseerde bandbreedte. 

debet            31 december 2019 (getallen x € 1.000) credit
Octrooien 85.000 Geplaatst aandelenkapitaal1) 380.000 
Gebouwen 335.000 Reserves 364.000 
Overige vaste activa 295.000 Resultaat 2019 16.000 
Debiteuren 63.000 Voorzieningen 50.000 
Overige vlottende activa 49.000 Obligatielening 10.500 
Liquide middelen 27.000 Onderhandse lening 33.500 

854.000 854.000 

noot 1  De aandelen hebben een nominale waarde van € 20 per aandeel. 
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Het orderboek 

Er wordt van tevoren geen emissiekoers vastgesteld. Inschrijvers dienen 
zelf de koers aan te geven bij de begeleidende banken waarvoor zij  
willen inschrijven. Aan de hand van de ontvangen inschrijvingen wordt na 
afloop de definitieve emissiekoers vastgesteld. Inschrijvingen tegen een 
koers lager dan de definitieve emissiekoers krijgen niets toegewezen en 
inschrijvingen tegen een hogere koers alles. Inschrijvingen op exact de 
definitieve emissiekoers worden gedeeltelijk toegewezen of geheel indien 
de aandelenvraag bij deze emissiekoers precies toereikend is, om in de 
financieringsbehoefte van Electricars te voorzien. 

emissiekoers  
(in euro’s) 

aandelenvraag  
(in stuks) 

emissiekoers x aandelenvraag  
(in euro’s) 

35 168.983.229 5.914.413.015 
36 89.385.921 3.217.893.156 
37 46.443.285 1.718.401.545 
38 18.265.070 694.072.660 
39 13.300.381 518.714.859 
40 8.138.271 325.530.840 
41 3.722.298 152.614.218 
42 795.529 33.412.218 
43 335.121 14.410.203 
44 5.603 246.532 
45 140 6.300 

De AVA heeft als uitgangspunten dat  
 de emissiekoers zo hoog mogelijk wordt vastgesteld, zodat er zo

weinig mogelijk aandelen uitgegeven hoeven te worden én
 in de volledige financieringsbehoefte van € 500.000.000 wordt

voorzien.

Op grond van deze uitgangspunten wordt de emissiekoers in hele euro’s 
vastgesteld. 

2p 3 Bereken het aantal aandelen dat bij deze vastgestelde emissiekoers zal 
worden uitgegeven. Rond af op hele aandelen. 

2p 4 Leg uit dat door de vastgestelde emissiekoers de beurskoers van een 
aandeel Electricars na de emissie zou kunnen stijgen. 
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Opgave 2 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 

In deze opgave worden drie verschillende btw-tarieven genoemd.  

Circus Salvi bevindt zich in zwaar weer. Naast een groot negatief 
bedrijfsresultaat over 2019 heeft het ook een slechte liquiditeitspositie per  
1 januari 2020.  

Vaststelling liquiditeitspositie per 1 januari 2020 

Bij Circus Salvi wordt de liquiditeitspositie bepaald door middel van: 

vlottende activa + liquide activa – kort vreemd vermogen 

In informatiebron 1 en 2 zijn financiële overzichten van Circus Salvi 
gegeven. Circusdirecteur Giovanni wil de balans per 1 januari 2020 
opstellen om de negatieve liquiditeitspositie aan te tonen. 
Op de op te stellen balans van 1 januari 2020 (zie uitwerkbijlage vraag 
10) staan enkele transitorische/overlopende posten zoals “Te vorderen
sponsorgelden” en “Te betalen interest”.

1p 5 Wat is over het algemeen de oorzaak van het ontstaan van 
transitorische/overlopende posten? 

3p 6 Bereken de boekwaarde van de circustenten per 1 januari 2020 (zie 
informatiebron 1 en 2). 

1p 7 Bereken de omvang van de balanspost Te vorderen sponsorgelden per 
1 januari 2020 (zie informatiebron 1 en 2). 

2p 8 Bereken de omvang van de balanspost Voorraad merchandise per  
1 januari 2020 (zie informatiebron 1 en 2). 
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1p 9 Bereken de omvang van de balanspost Te betalen interest per  
1 januari 2020 (zie informatiebron 1 en 2). 

4p 10 Toon de negatieve liquiditeitspositie per 1 januari 2020 aan. Stel hiertoe 
de balans van Circus Salvi per 1 januari 2020 op.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in. 
Berekenen van een balanspost door te salderen, is hier niet toegestaan. 

Oorzaken van de negatieve liquiditeitspositie zijn: 
 de dalende ontvangsten uit toegangsbewijzen in 2019

De terugloop in de bezoekersaantallen (zie informatiebron 3) komt met
name doordat het sinds enkele jaren wettelijk niet meer toegestaan is
om wilde zoogdieren (olifanten, apen, leeuwen, tijgers e.d.) te laten
optreden in circussen.

 de hoge loonbetalingen in 2019 aan het personeel.

Het plafond van het rekening-courantkrediet zal, als het zo doorgaat, 
binnen enkele maanden worden bereikt.  

2p 11 Bereken het totaalaantal bezoekers van Circus Salvi in 2019  
(zie informatiebronnen 2 en 3). 

Als er geen maatregelen komen, vreest circusdirecteur Giovanni dat 
schuldeisers het faillissement van zijn circus zullen aanvragen.  

1p 12 Leg uit dat schuldeisers faillissement aanvragen op basis van een 
liquiditeitsprobleem en niet op basis van negatieve resultaten. 
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Reddingsplan met ingang van 2020 

Giovanni heeft een reddingsplan opgesteld om de liquiditeitspositie te 
verbeteren (zie informatiebron 4). Het plan gaat in vanaf 1 januari 2020. 

Directe gevolgen 

Het reddingsplan heeft directe gevolgen voor de loonuitgaven en de 
ontvangsten uit toegangsbewijzen in 2020. 

2p 13 Bereken de verwachte besparing op loonuitgaven in 2020 (zie 
informatiebronnen 2 en 4). 

Giovanni verwacht dat het aantal verkochte toegangsbewijzen in 2020  
gelijk zal blijven aan dat in 2019 (zie vraag 11). 

3p 14 Bereken de verwachte toename van de ontvangsten uit de verkoop van 
toegangsbewijzen in 2020 (zie informatiebron 4). 
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Indirecte gevolgen 

Als het reddingsplan wordt uitgevoerd, dan zal dit ook indirecte gevolgen 
hebben voor de liquiditeitspositie, als gevolg van bijvoorbeeld de verkoop 
van merchandise-artikelen, de te betalen btw en de te vorderen btw. 
Hierdoor zullen de vlottende en liquide activa met € 35.000 meer 
toenemen dan het kort vreemd vermogen zal toenemen.  

Conclusie 

Giovanni zal het reddingsplan uitvoeren als de liquiditeitspositie in 2020 
naar verwachting met minimaal € 250.000 zal stijgen. Zo niet, dan stopt 
hij met zijn circus. 

2p 15 Gaat Giovanni zijn plan uitvoeren? Motiveer het antwoord met een  
berekening. 
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Opgave 3 

In deze opgave is het btw-tarief 21%.  

Onderneming Hapdo bv handelt in het product Unos. Hapdo hanteert in 
zijn voorraadadministratie de vaste verrekenprijs (vvp), die bestaat uit de 
verwachte inkoopprijs en een opslag voor de verwachte inkoopkosten. 

Uit de voorcalculatie over 2019 zijn de volgende gegevens ontleend: 

vvp …………… 
overheadkosten 20% van de vvp 
winstmarge 28% van de verkoopprijs exclusief btw 
verkoopprijs inclusief btw € 90,75 

2p 16 Bereken de vaste verrekenprijs. 

Over het jaar 2019 zijn de volgende nacalculatorische gegevens bekend: 

werkelijke verkoopprijs inclusief btw  € 90,75 
technische voorraad op 1 januari 2019 (tegen vvp) € 67.500 
maandelijkse inkopen (worden in dezelfde maand 
ontvangen) 1.600 stuks 
omzet 2019 inclusief btw € 1.724.250 
voorverkopen per 31 december 2019 (tegen vvp) € 8.100 
technische voorraad op 31 december 2019 (tegen vvp) …………… 

4p 17 Bereken de technische voorraad van het product Unos in aantallen op 
31 december 2019.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in. 
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Werkelijke inkoopprijs exclusief btw van een Unos in een maand in 2019: 

januari € 40 juli € 38 
februari € 40 augustus € 38 
maart € 40 september € 38 
april € 41 oktober € 42 
mei € 41 november € 42 
juni € 41 december € 42 

De werkelijke inkoopkosten over 2019 waren € 80.000. 

3p 18 Bereken het resultaat op inkopen over 2019. Geef aan of het een 
voordelig/positief/+ of een nadelig/negatief/- resultaat betreft. 

Het resultaat op overheadkosten over 2019 was € 12.200 nadelig. 

2p 19 Bereken het bedrijfsresultaat van Hapdo over 2019 met behulp van het 
verkoopresultaat. Geef aan of het een voordelig/positief/+ of een 
nadelig/negatief/- resultaat betreft. 
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Opgave 4 

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Van der Graaf nv produceert dieselgeneratoren. Op bouwterreinen en in 
de scheepvaart worden deze gebruikt om stroom op te wekken.  
Van der Graaf merkt dat de afzet van deze dieselgeneratoren daalt 
vanwege het slechte imago van diesel.  
De directie van Van der Graaf onderzoekt de mogelijkheid om per  
1 januari 2020 over te stappen op de productie van generatoren met 
waterstofaandrijving. Hiertoe berekent zij de netto contante waarde van 
het project. 
De directie gaat uit van de volgende voorcalculatorische gegevens. 

Investering in project waterstofgeneratoren 

 Er wordt op 1 januari 2020 € 2.500.000 geïnvesteerd in nieuwe vaste
activa, met een levensduur van 8 jaar.

 De jaarlijkse afschrijvingskosten van deze investering zijn € 300.000.

Overige gegevens project waterstofgeneratoren 

 De overige constante kosten zijn € 400.000 per jaar.
 De variabele kosten zijn € 3.500 per generator.
 De verkoopprijs is € 8.000 per generator.
 De verwachte jaarlijkse afzet is 205 stuks.
 Met uitzondering van de investering vinden alle cashflows aan het eind

van het jaar plaats.
 De rendementseis is 7,5% per jaar.
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1p 20 Bereken de verwachte jaarlijkse cashflow als gevolg van de investering in  
dit project (zie formuleblad). 

3p 21 Bereken de netto contante waarde per 1 januari 2020 van dit project en 
bepaal of het project doorgaat (zie formuleblad). 

In 2021 is te verwachten dat er vanwege scherpere veiligheidseisen op  
1 januari 2022 een aanvullende investering van € 660.000 nodig zal zijn 
met een levensduur van 6 jaar en zonder restwaarde. De overige 
gegevens blijven gelijk. 
De algemeen directeur is van mening dat door deze aanvullende 
investering de jaarlijkse cashflows met ingang van 2022 met € 110.000 
zullen dalen. De financieel directeur stelt dat de jaarlijkse cashflows gelijk 
zullen blijven. 

1p 22 Welk van de twee directieleden heeft gelijk? Beargumenteer het 
antwoord. 
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Opgave 5 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. 

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 

Max Tegelaar is eigenaar van een klusbedrijf in tegelzetten. Hij heeft 
tegelzetters in loondienst. Het grootste gedeelte van zijn opdrachten 
verkrijgt hij door gebruik te maken van openbare platforms zoals 
Werkspot.nl (zie informatiebron 5).  

2p 23 Geef een voordeel en een nadeel voor een klusbedrijf van het 
gebruikmaken van openbare platforms. 

Als Max een offerte maakt voor het betegelen van een oppervlakte, dan 
gaat hij uit van voorcalculatorische gegevens (zie informatiebron 6). Op 
basis hiervan komt hij tot een offerteprijs per m2. Deze prijs per m2 
gebruikt hij in de offerte. 

4p 24 Bereken de offerteprijs per m2 te betegelen oppervlakte. 

Pagina: 17Voor 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).



VW-0251-h-o 13 / 15 lees verder ►►►

Max verricht een budgetanalyse over het jaar 2019. 

In informatiebron 7 zijn de nacalculatorische gegevens over het jaar 2019 
gegeven.  

Het gerealiseerde budgetresultaat kan worden uitgesplitst in 
deelresultaten. 

7p 25 Bereken deze deelresultaten (zie formuleblad).  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in.  

Uit de analyse van de deelresultaten blijkt onder meer een nadelig 
efficiencyresultaat op het gebruik van tegellijm. Dit kan veroorzaakt 
worden door een voordelig prijsverschil bij het gebruik van tegellijm. 

1p 26 Verklaar het verband tussen een voordelig prijsverschil en een nadelig 
efficiencyresultaat. 
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Opgave 6 

Na 2012 kozen nagenoeg alle huizenkopers voor een hypothecaire lening 
 met lineaire aflossing of
 met aflossing op basis van annuïteiten.

Op 1 januari 2019 hebben Osman en Laetitia een hypothecaire lening 
afgesloten, waarbij ze een keuze hebben gemaakt uit een van de 
onderstaande alternatieven.  

lineair aflossen annuïtair aflossen 
startdatum 1 januari 2019 1 januari 2019 
grootte van de 
beginschuld € 450.000 € 450.000 
looptijd 30 jaar 30 jaar 
betaling interest en 
aflossing jaarlijks op 31 december jaarlijks op 31 december 
grootte annuïteit € 22.958,67 
interestpercentage 3% per jaar 3% per jaar 

Een kenmerk van het door Osman en Laetitia gekozen alternatief is dat ze 
bij deze vorm van aflossing in de eerste jaren het meest profiteren van de 
hypotheekrenteaftrek.  

2p 27 Voor welke vorm van aflossing hebben Osman en Laetitia gekozen?  
Motiveer het antwoord. 
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Met betrekking tot de aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor de 
inkomstenbelasting heeft er na 2012 een verandering plaatsgevonden.  
Voor Osman en Laetitia is het percentage van de te betalen interest die 
kan worden teruggevraagd via de belastingaangifte: 

2018 49,5% 
2019 49,0% 
2020 46,0% 
2021 43,0% 
2022 40,0% 
2023 37,5% 

Eenvoudigheidshalve wordt verondersteld dat het belastingvoordeel over 
2020 ook wordt ontvangen in 2020. 

3p 28 Bereken de uitgaven na belastingvoordeel met betrekking tot de 
hypothecaire lening voor Osman en Laetitia in 2020. 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 

Voor beantwoording van de vragen 20, 21 en 25 zijn de volgende 
formules beschikbaar. 

20 cashflow = nettowinst + afschrijvingen 

 21 formules voor samengestelde interest:  

p
i =

100

 -nC = K × 1 + i

 -n

n
1 1 + i

C = T × 
i

–

E  =  K x (1 + i)n

    n

n

1 + i  × 1 + i 1
E = T × 

i

–

hierbij gebruikte symbolen:  
C = contante waarde 
E = eindwaarde  
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage  
n = aantal perioden  
i = interest 

somformule meetkundige reeks: 
nr 1S = a × 
r 1
–
–

 

hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks  
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 
n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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25 bezettingsresultaat = (W – N) x C/N 
W = werkelijk aantal m2 
N = normaal aantal m2 
C = constante kosten 

prijsresultaat constante kosten = Cb – Cw 
Cb = begrote constante kosten 
Cw = werkelijke constante kosten 

prijsresultaat = (sp – wp) x wh 
efficiencyresultaat = (sh – wh) x sp 
sp = standaardprijs 
wp = werkelijke prijs 
sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
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Informatiebron 1 

Balans Circus Salvi per 1 januari 2019 

debet          (getallen x € 1) credit 
Vaste activa  Eigen Vermogen 19.230 
Circustenten 126.000 
Overige vaste activa 35.000 Lang vreemd vermogen 

Onderhandse lening 50.000 
Vlottende en liquide activa 
Te vorderen sponsorgelden 8.000 Kort vreemd vermogen 
Voorraad merchandise 14.300 Crediteuren merchandise 4.210 
Te vorderen btw 3.360 Te betalen overige kosten 87.900 
Kas 17.000 Te betalen btw 29.410 

Te betalen interest 1.125 
Rekening-courantkrediet 11.785 

203.660 203.660 
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Toelichting op de balans: 

 De circustenten staan tegen de boekwaarde op de balans.
 De aflossing op de onderhandse lening vindt jaarlijks op 31 maart

plaats. Op die datum wordt tevens de interest over het afgelopen jaar
betaald. Het interestpercentage op jaarbasis is 3%.

 In de loop van de eerste week van een kwartaal worden de Te betalen
btw en de Te vorderen btw van het voorafgaande kwartaal met elkaar
verrekend. Het saldo wordt vervolgens verrekend met de
Belastingdienst. Beide btw-balansposten staan dan weer op 0.

 Het rekening-courantkrediet heeft een kredietlimiet van € 100.000. De
interestkosten van het rekening-courantkrediet worden hier buiten
beschouwing gelaten.
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Informatiebron 2  

Liquiditeitsoverzicht Circus Salvi over 2019 

Resultatenrekening Circus Salvi over 2019 

uitgaven                   (getallen x € 1)     ontvangsten 
Lonen 1.425.000 Toegangsbewijzen 1.373.400 
Aanschaf circustent 70.180 Merchandise 174.240 
Crediteuren merchandise 58.781 Sponsorgelden 100.000 
Aflossing onderhandse lening 10.000 Verkoop circustent 37.510 
Interest onderhandse lening 1.500 
Btw-afdracht 133.213 
Diverse uitgaven     23.400 Saldo 36.924 

1.722.074 1.722.074 

kosten (getallen x € 1) opbrengsten 
Lonen 1.425.000 Toegangsbewijzen 1.260.000 
Afschrijving circustenten 15.500 Merchandise 144.000 
Afschrijving overige vaste 
activa 5.000 Sponsorgelden 95.000 
Inkoopwaarde verkochte 
merchandise 50.400 
Interest onderhandse lening 1.275 
Boekverlies verkoop 
circustent 7.500 
Diverse kosten 40.400  Saldo 46.075 

1.545.075 1.545.075 
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Toelichting op het liquiditeitsoverzicht en de resultatenrekening: 

 Op 1 november 2019 is een oude circustent verkocht inclusief btw en
is een nieuwe circustent gekocht inclusief btw. De ontvangst en
betaling ervan hebben op dezelfde datum plaatsgevonden.

 De btw-tarieven in 2019 en 2020 zijn als volgt:
Circustenten 21% 
Merchandise-artikelen 21% 
Toegangsbewijzen 9% 
Diverse uitgaven en kosten geen btw van toepassing 

 De toegangsbewijzen en merchandise-artikelen worden allemaal
contant verkocht.

 De inkopen van de voorraad merchandise-artikelen worden een
maand na de inkoop betaald. In 2019 is er in elke maand voor € 4.961
inclusief btw aan voorraad merchandise-artikelen ingekocht en
ontvangen.
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Informatiebron 3 

Bezoekersaantallen in de jaren 2017 tot en met 2019 Circus Salvi 

2017 2018 2019 
aantal 

bezoekers 
toegangs- 

prijs1) 
aantal 

bezoekers 
toegangs- 

prijs1) 
aantal 

bezoekers 
toegangs- 

prijs2) 
volwassenen 53.950 € 20 52.500 € 20,50 49.000 € 20 

kinderen 29.225 € 10 29.000 € 10,25 ……… € 10 

totaal 83.175 81.500 
……… 

(vraag 11) 

noot 1 exclusief 6% btw 
noot 2 exclusief 9% btw 
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Informatiebron 4  

Reddingsplan ter verbetering van de liquiditeitspositie van  
Circus Salvi in 2020 

a) Minder, maar langere acts en kortere voorstellingen

Het directe gevolg van dit plan is dat het aantal artiesten zal dalen van  
20 naar 16. De loonuitgaven aan artiesten zullen in 2020 ten opzichte van 
2019 in dezelfde verhouding dalen. Van de totale loonuitgaven gaat 70% 
naar artiesten en 30% naar overige medewerkers. De loonuitgaven voor 
overige medewerkers blijven in 2020 gelijk aan die in het jaar ervoor. 

b) Andere toegangsprijzen
In de nieuwe circustent is er
een loge en zijn er tribunes.
In plaats van bij
toegangsprijzen te
differentiëren naar
volwassenen en kinderen,
wordt vanaf 2020
gedifferentieerd naar loge
(€ 291)) en tribune (€ 151)). De
loge betreft de zitplaatsen in de
binnenste ring en daarboven
bevinden zich de zitplaatsen op
de tribune.

De capaciteit van Circus Salvi op jaarbasis is: 
 loge: 30.000 bezoekers
 tribune:120.000 bezoekers

De toegangsprijzen zijn hoger dan in de oude situatie. De nieuwe 
circustent is aantrekkelijker dan de oude. Giovanni verwacht met deze 
indeling en prijszetting in 2020 het zelfde aantal toegangsbewijzen te 
verkopen als in 2019 (zie vraag 11). De bezettingsgraad van de loge zal 
naar verwachting 90% zijn. 

noot 1 inclusief 9% btw 
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Informatiebron 5 

Hoe werkt Werkspot.nl vanuit het perspectief van de klant? 

1. Zet je klus online

Zet je klus in een paar eenvoudige stappen online. Klusbedrijven worden 
op de hoogte gebracht. 

2. Klusbedrijven reageren

Geïnteresseerde klusbedrijven reageren meestal binnen 24 uur na het 
plaatsen van je klus. 

3. Vergelijk en kies

Vergelijk klusbedrijven op basis van reactie, prijs, ervaring en reviews. 
Kies zelf met wie je contact opneemt. 

bron: www.werkspot.nl (bewerkt) 
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Informatiebron 6  

Voorcalculatorische gegevens voor de berekening van de offerteprijs 
per m2 te betegelen oppervlakte.

Aantal opdrachten 

 normaal aantal opdrachten per jaar: 180
 Een normale opdracht bestaat gemiddeld uit 25 m2 te betegelen

oppervlakte.

Tegels 

De opdrachtgever betaalt en bezorgt zelf de gekochte tegels en brengt de 
eventueel overgebleven tegels terug naar de leverancier.  

Variabele kosten 

Tegellijm:  
 prijs: € 45 per emmer van 15 kilo
 Per te betegelen m2 is 2,5 kilo tegellijm nodig.
 Overgebleven tegellijm kan worden bewaard voor een volgende

opdracht.

Voegmortel: 
 prijs: € 16 per emmer van 4 kilo
 hoeveelheid: 0,4 kilo per te betegelen m2

 Overgebleven voegmortel kan worden bewaard voor een volgende
opdracht.

Arbeid: 
 prijs: € 40 per uur
 legtijd inclusief voorbereidingen (gebruiksklaar maken van voegmortel

en tegellijm): per uur 2,0 m2

Constante kosten 

 De constante kosten (o.a. busje, gereedschap) op jaarbasis zijn
€ 13.050 en worden over het normaal aantal te betegelen m2 verdeeld.

Winstmarge 

Max rekent met een winstmarge van 20% van de offerteprijs (per m2). 
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Informatiebron 7 

Nacalculatorische gegevens over 2019 

Algemeen 

aantal gemaakte offertes 230 
aantal gegunde opdrachten  220 
gemiddeld aantal betegelde m2 per 
opdracht   24 
offerteprijs per betegelde m2 € ………….. (vraag 24) 

Tegellijm 

het totale verbruik 13.728 kilo 
de totale kosten € 37.752 

Voegmortel 

het totale verbruik 2.112 kilo 
de totale kosten € 9.504 
Er was geen efficiencyresultaat op het voegmortelgebruik. 

Arbeid 

het totale verbruik 10% meer uren dan toegestaan 
de totale kosten € 116.160 
Er was geen prijsresultaat op arbeidsloon. 

Constante kosten 

totale constante kosten € 12.750 

einde  
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management & organisatie VWO oud programma 2021-1 

uitwerkbijlage 

 

10  
debet Balans per 1 januari 2020  

(getallen x € 1) 
credit 

Vaste activa Eigen Vermogen -/-1)26.845 
Circustenten (vraag 6) …….. 
Overige vaste activa 30.000 Lang vreemd vermogen 

Onderhandse lening 40.000 
Vlottende en liquide 
activa 
Te vorderen 
sponsorgelden (vraag 7) …….. Kort vreemd vermogen 
Voorraad merchandise 
(vraag 8) …….. Crediteuren merchandise 4.961 

Te vorderen btw 14.763 
Te betalen overige 
kosten  104.900 

Kas 10.000 Te betalen btw 35.238 
Te betalen interest 
(vraag 9) ……….. 
Rekening-courantkrediet ……….. 

………. ….….. 

            berekeningen: 

Rekening-courantkrediet 

Liquiditeitspositie per  
1 januari 2020 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

noot 1  -/- betekent negatief. 
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17 
aantal 
Unos 

berekeningen 

technische voorraad op  
1 januari 2019 ………. 
ontvangen in 2019 ………. 
afgeleverd in 2019 

………. 
technische voorraad op  
31 december 2019 ………. 
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25  
getallen x € 1 streep het onjuiste 

door 
bezettingsresultaat ………. voordelig / nadelig 
prijsresultaat constante kosten ………. voordelig / nadelig 
prijsresultaat tegellijm 3.432 voordelig  
efficiencyresultaat tegellijm 1.584 nadelig 
prijsresultaat voegmortel ………. voordelig / nadelig  
efficiencyresultaat arbeid ………. voordelig / nadelig 

berekeningen: 

bezettingsresultaat 

prijsresultaat constante kosten 

prijsresultaat voegmortel   

efficiencyresultaat arbeid 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 1 

oud programma        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; 
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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  
2 scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

Opgave 1 

1 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Een obligatielening moet verplicht worden afgelost, in tegenstelling tot

aandelen.
 Een obligatielening verplicht tot vaste interestbetaling, ongeacht het

resultaat. Bij aandelen is er een mogelijkheid van dividenduitkering,
maar deze is niet verplicht.

 Een obligatielening verslechtert de solvabiliteit, een aandelenemissie
verbetert de solvabiliteit.

voor elke juiste combinatie 1 

2 maximumscore 3 
• intrinsieke waarde: 380.000.000 + 364.000.000 + 16.000.000 =

760.000.000 1 

• aantal geplaatste aandelen: 380.000.000
20

 = 19.000.000 

intrinsieke waarde per aandeel: 760.000.000
19.000.000

 = 40 1 

• minimale emissiekoers = 40 x 0,95 = € 38
maximale emissiekoers = 40 x 1,05 = € 42 1 

3 maximumscore 2 
• De emissiekoers wordt vastgesteld op € 39 1 

• 500.000.000
39

 = 12.820.513 (afgerond) 1 

Opmerking 
Als naar beneden is afgerond, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 

4 maximumscore 2 
• Bij de vastgestelde emissiekoers zullen de inschrijvingen van

een aantal beleggers die bereid waren € 39 te betalen, niet
gehonoreerd worden 1 

• Een deel daarvan zal op de secundaire markt / effectenbeurs het
aandeel gaan vragen. Hierdoor stijgt de beurskoers 1 

of 
• Door de investeringen met het ontvangen eigen vermogen stijgt het

resultaat van Electricars in de toekomst 1 
• Hierdoor stijgt de vraag naar het aandeel Electricars en daardoor de

beurskoers 1 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2 

5 maximumscore 1 
Er is een tijdsverschil tussen het moment van toerekenen van de 
opbrengsten/kosten en de ontvangsten/betalingen. 

6 maximumscore 3 

• 126.000 + 70.180
1,21

 =  184.000 1 

• 37.510
1,21

+ 7.500 = 38.500  ─ 1  

• 15.500  ─  
 € 130.000  1 

Opmerking 
Wanneer er is gerekend met een foutief btw-percentage, wordt in totaal  
1 scorepunt in mindering gebracht. 

7 maximumscore 1 
8.000 – 100.000 + 95.000 = € 3.000 

8 maximumscore 2 

14.300 + 4.961 x 12
1,21

– 50.400 = € 13.100

9 maximumscore 1 
1.125 – 1.500 + 1.275 = € 900  
of 

(50.000 – 10.000) x 0,03
12

 x 9 = € 900 
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Vraag Antwoord Scores 

10 maximumscore 4 
debet         Balans per 1 januari 2020 

(getallen x € 1) 
credit 

Vaste activa Eigen Vermogen -/- 26.845 
Circustenten (vraag 6) 130.000 
Overige vaste activa 30.000 Lang vreemd 

vermogen 
Onderhandse lening 40.000 

Vlottende en liquide 
activa 
Te vorderen 
sponsorgelden  
(vraag 7) 

3.000 Kort vreemd vermogen 

Voorraad merchandise 
(vraag 8) 

13.100 Crediteuren 
merchandise 

4.961 

Te vorderen btw 
14.763 

Te betalen overige 
kosten 104.900 

Kas 10.000 Te betalen btw  35.238 
Te betalen interest 
(vraag 9) 

900 

Rekening-courantkrediet 41.709 
200.863 200.863 

berekeningen: 

Rekening-courantkrediet 17.000 – 11.785 – 36.924 – 10.000 =  
– 41.709 (of 41.709 roodstand)

Liquiditeitspositie per 1 januari 
2020 

(3.000 + 13.100 + 14.763 + 
10.000) – (4.961 + 104.900 + 
35.238 + 900 + 41.709) = 
– € 146.845

2 
1 

• 41.709
• 200.863
• – 146.845 1 
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Vraag Antwoord Scores 

11 maximumscore 2 
1.373.400 – 49.000 x 20 + 49.000

10,90 
 x 1,09  = 77.000 

of 
1.260.000 – 49.000  +  x 4920 .000

10
 = 77.000 

Opmerking 
Voor elke fout 1 scorepunt in mindering brengen. 

12 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Een faillissement zal door schuldeisers worden aangevraagd indien er

niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.
 Negatieve resultaten betekenen niet automatisch dat er problemen zijn

met het voldoen aan de betalingsverplichtingen.

13 maximumscore 2 

1.425.000 x 0,7 x –20  16
20

 = € 199.500 

Opmerking 
Voor elke fout 1 scorepunt in mindering brengen. 

14 maximumscore 3 
• loge: 30.000 x 0,9 x 29 = 783.000 1 
• tribune: (77.000 – 30.000 x 0,9) x 15 = 750.000 

totale ontvangsten = 1.533.000 1 
• 1.533.000 – 1.373.400 = € 159.600 1 

15 maximumscore 2 
• 199.500 + 159.600 + 35.000 = € 394.100 1 
• Dit is meer dan € 250.000, dus zal Giovanni zijn plan gaan uitvoeren 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3 

16 maximumscore 2 
vvp 100% € 45,00 
overheadkosten   20% 
kostprijs 120% 72% € 54,00 
winstmarge 28% 
verkoopprijs exclusief btw 100% € 75,00 
btw  21% 
verkoopprijs inclusief btw 121% € 90,75 

berekeningen: 

verkoopprijs exclusief btw 75,00 90,75
1,21

kostprijs 54,00 0,72 x 75,00 
vvp 45,00 54,00

120
 x 100 

• 54,00 1 
• 45,00 1 

17 maximumscore 4 

aantal 
Unos 

berekeningen 

technische voorraad op  
1 januari 2019 1.500 

67.500
45

ontvangen in 2019 19.200 12 x 1.600 stuks 
afgeleverd in 2019 

18.820 

1.724.250
90,75

 = 19.000 

– 8.100
45

 =        180 

  18.820 

technische voorraad op  
31 december 2019 1.880 

• 1.500 + 19.200 1 
• 18.820 2 
• 1.880 1 
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Vraag Antwoord Scores 

18 maximumscore 3 
• toegestaan: 45 x 1.600 x 12 = 864.000 1 
• werkelijk: 3 x 1.600 x (40 + 41 + 38 + 42)

+ 80.000 = 852.800  – 
resultaat op inkopen: €  11.200  

    voordelig/positief/+ 2 

19 maximumscore 2 
• verkoopresultaat: (75 – 54) x 19.000 = 399.000  (voordelig) 1 
• resultaat op inkopen (vraag 18): 11.200  (voordelig) 

resultaat op overheadkosten:    12.200  (nadelig) 
bedrijfsresultaat: € 398.000  

     voordelig/positief/+ 1 

Opgave 4 

20 maximumscore 1 
jaarlijkse winst: 205 x (8.000 – 3.500) – 300.000 – 400.000 = 222.500 
jaarlijkse cashflow: 222.500 + 300.000 = € 522.500 

21 maximumscore 3 

• contante waarde van 522.500 x – -81 1,075
0,075

 = 3.060.441,11 1 

• contante waarde restwaarde
(2.500.000 – 8 x 300.000) x 1,075-8 = 56.070,22    +

3.116.511,33 1 
• investering: 2.500.000,00  –

NCW: €   616.511,33 
De NCW is positief, dus dit project gaat door 1 

Een andere manier van berekenen van 3.060.441,11 is met behulp van de 
somformule 

S = 8
1

1,075
x 

81,075 1
1,075 1




= 5,857303555  
dus 5,857303555 x 522.500 = 3.060.441,11. 
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Vraag Antwoord Scores 

22 maximumscore 1 
De financieel directeur heeft gelijk. 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 De toename van de afschrijvingskosten leidt tot een even grote

afname van de winst.
 Afschrijvingen zijn geen uitgaven, dus beïnvloeden ze de cashflow niet.

Opgave 5 

23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
voordeel: lagere acquisitiekosten/marketingkosten / positieve reviews/ 
groot bereik / extra sales-kanaal; 
nadeel: grotere concurrentie / (soms) lidmaatschapskosten van het 
platform/beknopte informatie kunnen geven / geen direct contact met de 
klant over diens wensen, pas als die eventueel contact opneemt / klanten 
kennen tarieven van andere aanbieders. 

voor elk juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

24 maximumscore 4 

• variabele kosten: 2,5 x 45
15

+ 0,4 x 16
4

+ 40
2

 =       29,10 2 

• constante kosten:
N = 180 x 25 = 4.500
13.050
4.500

 =        2,90 1 

• kostprijs: 32,00 

winstmarge: 32,00 x 20
80

  8,00 

offerteprijs per m2: € 40,00 1 

of 

• tegellijm: 2,5 x 25 x 45
15

 = 187,50 

voegmortel: 0,4 x 25 x 16
4

 =   40,00 

arbeidsloon: 25
2

  x 40 = 500,00 

totaal: 727,50 1 

• per m2 = 727,50
25

 =            29,10 1 

• constante kosten:
N = 180 x 25 = 4.500
13.050
4.500

 =      2,90 1 

• kostprijs: 32,00 

winstmarge: 32,00 x 20
80

8,00 

offerteprijs per m2: € 40,00  1 
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Vraag Antwoord Scores 

25 maximumscore 7 
getallen x € 1 

bezettingsresultaat 2.262 voordelig / nadelig 
prijsresultaat constante kosten 300 voordelig / nadelig 
prijsresultaat tegellijm 3.432 nadelig 
efficiencyresultaat tegellijm 1.584 nadelig 
prijsresultaat voegmortel 1.056 voordelig / nadelig 
efficiencyresultaat arbeid 10.560 voordelig / nadelig 

berekeningen: 

bezettingsresultaat W = 220 x 24 = 5.280 
N = 180 x 25 = 4.500 
(5.280 – 4.500) x 2,90 = 2.262 

prijsresultaat constante kosten 13.050 – 12.750 = 300  
prijsresultaat voegmortel   sp = 16

4
 = 4 

wp = 9.504
2.112

 = 4,50 

(4 - 4,50) x 2.112 = 1.056  
efficiencyresultaat arbeid sh = 220 x 24

2
 = 2.640 

wh = 2.640 x 1,1 = 2.904 uur 

(2.640 – 2.904) x 40 = 10.560  
of 

toegestaan is 116.160
1,10

 = 105.600 

werkelijk:       116.160 
     10.560 

• 2.262 voordelig 2 
• 300 voordelig 1 
• 1.056 nadelig 2 
• 10.560 nadelig 2 

Opmerking 
Als nadelig of voordelig niet of verkeerd is doorgehaald, worden maximaal  
2 scorepunten in mindering gebracht. 
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Vraag Antwoord Scores 

26 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Er is goedkopere tegellijm ingekocht, maar deze is van mindere

kwaliteit, dus is er meer tegellijm gebruikt.
 Er is goedkopere tegellijm ingekocht. Daardoor is er minder zuinig mee

omgegaan en is er meer tegellijm gebruikt.

Opgave 6 

27 maximumscore 2 
• Ze hebben gekozen voor een hypothecaire lening met aflossing op

basis van annuïteiten. Bij deze vorm wordt er in het begin van de
looptijd minder snel afgelost dan bij lineaire aflossing 1 

• Hierdoor daalt de schuld minder snel, waardoor er in de eerste jaren
meer interest betaald wordt en er dus meer afgetrokken kan worden /
er dus meer belastingvoordeel wordt verkregen 1  

Opmerking 
Wanneer gekozen is voor een hypothecaire lening met lineaire aflossingen, 
worden bij deze vraag geen scorepunten toegekend. 

28 maximumscore 3 
• schuldrest op 1 januari 2020 = 450.000 – (22.958,67 – 0,03 x 450.000)

= 440.541,33 1 
• belastingvoordeel = 440.541,33 x 0,03 x 0,46 = 6.079,47 1 
• uitgaven na belastingvoordeel = 22.958,67 – 6.079,47 = € 16.879,20 1 

of 
wanneer bij vraag 27 gekozen is voor lineair aflossen: 

• schuldrest 2020 = 450.000 – 450.000
30

 = 435.000 1 

• interestuitgaven na belastingvoordeel = 435.000 x 0,03 x (1 – 0,46) =
7.047 1 

• uitgaven na belastingvoordeel = 15.000 + 7.047= € 22.047 1 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito 
gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 4 juni te 
accorderen.  
 
Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 5  www.werkspot.nl (bewerkt) 
 
 
 

einde  
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Examen VWO 

2021 

management & organisatie 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

VW-0251-h-21-2-o

tijdvak 2 
woensdag 23 juni 
13.30 - 16.30 uur

oud programma
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Opgave 1 

Youssra gaat studeren in Tilburg. Per 1 september 2019 kan ze een 
ongemeubileerde kamer betrekken in een studentenhuis. Ze is op zoek 
naar een hoogslaper, gecombineerd met een bank. 
Youssra vindt de volgende advertentie voor een hoogslaper met bank bij 
Oome Leen:  

Van € 750 nu voor € 600 (inclusief 21% btw)1)

Youssra wil van deze aanbieding profiteren, maar heeft er het geld niet 
voor. De verkoper van Oome Leen biedt aan dit meubel op krediet te 
verkopen, waarbij Youssra in termijnen kan betalen. 

1p 1 Wie is in deze situatie de kredietgever? 

noot 1 Aanbieding geldig tot 10 september 2019, zolang de voorraad strekt. 
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Bij het betalen in termijnen bij Oome Leen gelden de volgende 
voorwaarden: 
 Er zijn 24 maandelijkse termijnen.
 Er moet een keuze gemaakt worden tussen

• aflossingen door middel van annuïteiten óf
• lineaire aflossingen.

 De interestvergoeding is 0,75% per maand.
 Bij vervroegd aflossen is de boeterente 1% van de nog openstaande

schuld.

Youssra vergelijkt beide aflossingsmogelijkheden. Ze kijkt daarbij onder 
andere naar de totale interestkosten over de gehele looptijd. 

2p 2 Leg uit, zonder een berekening, dat bij een krediet met lineaire 
aflossingen de totale interest over de gehele looptijd lager is dan bij 
aflossingen door middel van annuïteiten. 

Youssra vindt dit nadeel niet zwaarwegend en kiest voor het krediet met 
aflossingen door middel van annuïteiten. Op 1 september 2019 koopt 
Youssra deze hoogslaper met bank, op krediet. De annuïteit van  
€ 27,41 wordt op de laatste dag van elke maand betaald, voor het eerst 
op 30 september 2019. In oktober 2019 heeft de vader van Youssra een 
financiële meevaller en op 1 november 2019 wil hij de openstaande 
schuld van Youssra in zijn geheel aflossen.  

3p 3 Bereken het bedrag dat de vader van Youssra op 1 november 2019 moet 
betalen voor de aflossing van het krediet. 
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Opgave 2 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 en 2. 

In deze opgave blijven de btw en de financiering buiten beschouwing. 

Oprichting Warmtenet bv en de voorwaarden 

De wijk Hengstdal is door de gemeente Nijmegen aangewezen om, met 
ingang van 1 januari 2030, als eerste wijk van Nijmegen het gas te 
vervangen door een alternatieve energiebron. 
Studies wijzen op twee alternatieve energiebronnen: 
 elektrisch verwarmen
 verwarmen met aardwarmte.
Een en ander vraagt om investeringen in de infrastructuur (leidingen) en
woningen.

De volgende partijen zijn erbij betrokken (zie informatiebron 1): 
1 bewoners 
2 bedrijven 
3 gemeente 
4 Netbeheer bv 

De bewoners hebben een voorkeur voor verwarmen met aardwarmte 
omdat verwarmen met aardwarmte duurzamer is dan elektrisch 
verwarmen. Naast de bewoners zullen ook in Hengstdal gevestigde 
bedrijven gebruik kunnen gaan maken van aardwarmte als energiebron.  
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De bewoners stellen een nog op te richten “Warmtenet bv” voor. Deze zal 
voor de opwekking van aardwarmte gaan zorgen. Alle bewoners kunnen 
behalve afnemer ook aandeelhouder worden van Warmtenet. 

De gebruikers van aardwarmte zullen jaarlijks aan Warmtenet een vast 
tarief per aansluiting èn een tarief per afgenomen gigajoule (GJ) 
aardwarmte gaan betalen. De bewoners stellen als voorwaarden voor het 
oprichten van Warmtenet: 
 Het vaste tarief per aansluiting per jaar en het tarief per GJ moeten

binnen het maximumtarief van de landelijke overheid blijven.
 De jaarlijkse energiekosten voor een bewoner van een woning met

een gemiddelde warmtevraag in Hengstdal moeten na overstap naar
verwarming met aardwarmte in 2030 lager zijn dan bij elektrisch
verwarmen.

Er is door de bewoners voor Warmtenet gekozen voor de rechtsvorm van 
een besloten vennootschap. Er had voor Warmtenet ook gekozen kunnen 
worden voor de rechtsvorm naamloze vennootschap. 

2p 4 Leg uit op welke manier de zeggenschap van de bewoners bij een bv 
meer gegarandeerd is dan bij een nv. Betrek in het antwoord zowel de bv 
als de nv. 

Vaststellen tarieven 

Informatie over de investeringen in en exploitatie van verwarming met 
aardwarmte staat in informatiebron 1. Bij de berekening van de 
afschrijvingskosten is de restwaarde van de warmteleidingen op € 0 
gesteld. Enkele bewoners vragen zich af waarom dit is gedaan. 

1p 5 Geef een bedrijfseconomisch argument om de restwaarde van de 
warmteleidingen op € 0 te stellen.  

Bij het vaststellen van de tarieven van aardwarmte (zie informatiebron 2) 
voor de bewoners is het uitgangspunt van Warmtenet dat het vaste tarief 
per aansluiting van aardwarmte gelijk wordt gesteld aan het maximale 
vaste tarief van € 350 per aansluiting dat de overheid heeft bepaald. 
In Hengstdal zal in 2030 naar verwachting het aantal aansluitingen op 
aardwarmte bestaan uit 3.463 woningen en 360 bedrijven. 

2p 6 Toon met een berekening aan dat het vaste tarief van € 350 per 
aansluiting ontoereikend is om dan alle constante kosten te dekken. 
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Warmtenet draagt een deel van het te ontvangen vaste tarief en tarief per 
GJ af aan de gemeente en Netbeheer. 

1p 7 Bereken het totale bedrag voor het gebruik van de warmteleidingen dat de 
gemeente in 2030 zal moeten ontvangen via het tarief per GJ aardwarmte 
ten einde de kosten als gevolg van de afschrijvingen op de investeringen 
in warmteleidingen te dekken. 

Een gevolg van de wijze van tariefvaststelling is volgens de bewoners dat 
dit voorstel aanspoort tot woningisolatie. 

2p 8 Leg uit dat het voorstel over het verschuiven van constante kosten naar 
het tarief per GJ de bewoners aanspoort tot woningisolatie. 

Vervolgens wordt het tarief per GJ aardwarmte berekend.  

Maak bij vraag 9 tot en met 12 gebruik van onderstaande tabel. 

3p 9 Bereken de verwachte warmtevraag in GJ voor de wijk Hengstdal in 2030.  

2p 10 Bereken het minimale tarief per GJ aardwarmte dat een gebruiker zal 
betalen in 2030 (zie informatiebronnen 1 en 2).  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in.  

in 2018 gemiddelde warmtevraag per woning 35 GJ 
01-01-2019
tot en met
31-12-2029

door isolatie is de jaarlijkse daling van de 
warmtevraag per woning ten opzichte van het 
voorafgaande jaar 

2% 

in 2030 warmtevraag per woning daalt ten opzichte van 
2029 met 

10% 

in 2030 warmtevraag per jaar door alle bedrijven is stabiel 85.000 GJ 
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Conclusie 

In de uitwerkbijlage bij vraag 11 staat de lijn die de jaarlijkse kosten per 
woning in Hengstdal in 2030 bij verwarming met elektriciteit en bij een 
vraag van 0 tot 50 GJ warmte per jaar weergeeft. 

2p 11 Teken op de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort het verloop van de 
totale warmtekosten bij verwarming met aardwarmte van één woning in 
Hengstdal in 2030 bij een vraag van 0 tot 50 GJ warmte per jaar. 

3p 12 Lukt het om binnen beide gestelde voorwaarden (zie boven vraag 4) 
Warmtenet op te richten? Motiveer het antwoord met verwijzing naar deze 
gestelde voorwaarden voor de oprichting ervan. 
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Opgave 3 

In deze opgave is het btw-tarief 21%. 

Handelsonderneming Spruyt handelt in het product Dolma. Bij Spruyt 
worden onder andere de volgende twee afdelingen onderscheiden: 

1 Afdeling Verkoop: deze afdeling streeft naar een zo hoog mogelijke  
servicegraad:  

al afgeleverde producten aan afneme
bestelde producten door afne

rs
mers

 x 100%. 

2 Afdeling Magazijnbeheer: deze afdeling streeft naar lage 
voorraadkosten. 

De afdelingen hebben tegengestelde belangen bij de grootte van de aan 
te houden technische voorraad. 

4p 13 Geef voor beide afdelingen aan of ze gebaat zijn bij een hoge of een lage 
aan te houden technische voorraad. Motiveer de antwoorden aan de hand 
van het streven van beide afdelingen. 

Van het product Dolma is het volgende bekend per 1 januari 2020: 
 De economische voorraad is 500 stuks, gewaardeerd tegen de

inkoopprijs van € 37 exclusief btw per stuk.
 Er zijn geen voorinkopen, omdat de inkopen altijd direct worden

ontvangen.
 De voorverkopen zijn 240 stuks, gewaardeerd tegen de inkoopprijs

van € 37 exclusief btw per stuk. Deze verkoop vond plaats op
30 december 2019 tegen een verkoopprijs van € 69 exclusief btw per
stuk. Spruyt zal de producten op 3 januari 2020 bij haar afnemers
afleveren.

2p 14 Bereken de waarde van de technische voorraad Dolma per  
1 januari 2020. 
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Gerealiseerde verkopen in januari en februari 2020 

 De verkopen van Dolma in de eerste twee maanden van 2020 zijn
hieronder weergegeven.

datum van 
verkoop 

aantal stuks verkoopprijs 
exclusief 

btw 

omzet 
exclusief 

btw 

omzet 
inclusief 

btw 
  8 januari 150 € 69 € 10.350 € 12.523,50 
14 januari 220 € 69 € 15.180 € 18.367,80 
27 januari 100 € 69 €   6.900 €   8.349,00 
  9 februari 175 € 70 € 12.250 € 14.822,50 
19 februari 85 € 70 €   5.950 €   7.199,50 
23 februari 180 € 70 € 12.600 € 16.093,00 
totaal 910 € 63.230 € 76.508,30 

Gerealiseerde inkopen in januari en februari 2020 

 De inkopen van Dolma in de eerste twee maanden van 2020 zijn als
volgt:

datum van 
inkoop 

aantal stuks inkoopprijs 
exclusief btw 

inkoopprijs 
inclusief btw 

  2 januari  240 € 37 € 44,77 
16 januari 370 € 39 € 47,19 
  2 februari 100 € 40 € 48,40 
16 februari 175 € 42 € 50,82 

Spruyt hanteert bij de bepaling van de inkoopwaarde van de omzet het 
lifo-systeem. 

4p 15 Bereken de brutowinst van de verkopen van Dolma over de eerste twee 
maanden van 2020. 

2p 16 Zou de brutowinst van de verkopen van Dolma over de eerste twee  
maanden van 2020 hoger, gelijk of lager zijn geweest indien het fifo-
systeem zou zijn gehanteerd in plaats van het lifo-systeem? Motiveer de 
keuze zonder een berekening. 
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Opgave 4 

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 

Meubelmakerij De Eiken Kast (DEK bv) maakt eikenhouten meubels op 
bestelling. De klant kan zijn eigen meubels ontwerpen en na het doen van 
een aanbetaling worden de meubels gemaakt.  
Wanneer er productiefouten zijn gemaakt, worden deze afgekeurde 
meubels door DEK aangeboden in de eigen outlet. 
DEK wil uitbreiden en wil daarvoor per 4 januari 2020 een naastgelegen 
pand overnemen. Dit vergt een investering van € 200.000.  
DEK wil de overname financieren met: 
 een uitverkoop van meubels op 2 januari 2020 en
 een verhoging van de langlopende ING-banklening per 3 januari 2020.

Uitverkoop 
In aanloop naar de overname organiseert DEK op 2 januari 2020 een 
uitverkoop, waarin meubels uit de voorraad van de outlet worden 
aangeboden tegen 80% van de balanswaarde. DEK verwacht de helft van 
deze voorraad tijdens deze uitverkoop te verkopen. DEK neemt deze 
verwachting mee bij de onderhandelingen met ING over de verhoging van 
de lening. 

Verhogen ING-banklening 
ING-bank zal de aanvraag voor de verhoging van de lening goedkeuren 
als DEK na de uitverkoop, verhoging van de lening en de investering 
voldoet aan een solvabiliteitseis.  

Per 1 januari 2020 is de volgende balans opgesteld: 

debet Balans Meubelmakerij De Eiken 
Kast per 1 januari 2020  

(getallen x € 1) 

credit 

Terreinen 90.000  Aandelenkapitaal 125.000 
Bedrijfspand 560.000 Reserves 455.000 
Voorraad meubels 154.000 Voorzieningen 26.000 
Voorraad meubels 
outlet 96.000 ING-banklening 232.000 
Voorraad materiaal      48.000 Crediteuren 142.000 
Vooruitbetaalde 
bedragen 78.000 

Vooruitontvangen 
bedragen 98.000 

Debiteuren 27.000 
Liquide middelen 25.000 

1.078.000 1.078.000 
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1p 17 Bereken de benodigde verhoging van de ING-lening. 

ING stelt een solvabiliteitseis, gemeten via eigen vermogen / vreemd 
vermogen, van ten minste 0,85 bij de eventuele verhoging van de ING-
lening.  

2p 18 Geef een reden waarom ING een solvabiliteitseis stelt. Licht het antwoord 
toe. 

Het boekverlies op de verkochte meubelen van de outlet wordt van de 
Reserves afgeboekt. 

2p 19 Bereken (na de uitverkoop, verhoging van de lening en de investering) op 
basis van de solvabiliteitseis van ING, het maximale extra vreemd 
vermogen dat ING beschikbaar wil stellen.  

2p 20 Krijgt DEK de financiering van de uitbreiding rond? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 5 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 3 tot en met 5. 

In deze opgave is het btw-tarief 21%. 

MarZee Projectmeubels bv maakt grote partijen tafels op bestelling voor 
scholen, ziekenhuizen en congrescentra.  

2p 21 Geef twee financiële voordelen voor MarZee van productie op bestelling 
ten opzichte van productie op voorraad. Motiveer het antwoord. 

2019 

Het laswerk werd altijd door gecertificeerde lassers gedaan. Door de 
toenemende krapte op de arbeidsmarkt, maar ook door de toegenomen 
precisie van geautomatiseerd werk, wil MarZee in de toekomst met een 
lasrobot gaan werken. Hiervoor is scholing van het personeel dat de robot 
bedient nodig. Deze scholing vond in 2019 plaats. 

van naar  

In 2019 heeft MarZee een offerte voor een lasrobot en scholing ontvangen 
(zie informatiebron 3).  
MarZee accepteert de offerte. Eind december 2019 is de lasrobot 
gebruiksklaar en de scholing van het personeel afgerond. 
Financieel directeur Jens van der Zee wil de uitgaven van de scholing van 
het personeel activeren op de balans. 

2p 22 Geef een bedrijfseconomisch argument voor het activeren van de 
scholingsuitgaven. Licht het antwoord toe. 

Van der Zee raadpleegt de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en komt 
tot de conclusie dat de scholingsuitgaven niet geactiveerd mogen worden, 
maar als kosten op de resultatenrekening moeten staan. 
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3p 23 Op welke wijze moeten de scholingskosten op de resultatenrekening van 
MarZee worden verwerkt? Kies de juiste letter en licht het antwoord toe 
met twee argumenten. 
a op de resultatenrekening van 2019 voor € 1.500 
b op de resultatenrekening van 2019 voor € 1.815 
c op de resultatenrekening van 2020 voor € 1.500 
d op de resultatenrekening van 2020 voor € 1.815 

2020 

Met ingang van 1 januari 2020 kan met de lasrobot gewerkt worden. 
Bij het berekenen van offertes heeft MarZee het robot-uurtarief nodig. 

2p 24 Bereken het robot-uurtarief van de lasrobot (zie informatiebron 3 en 4). 

Op 2 januari 2020 begint MarZee aan een opdracht van 600 schooltafels 
voor een school. MarZee ontvangt € 85,91 inclusief btw per tafel. 

4p 25 Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat van deze opdracht en geef 
aan of het een voordelig/positief/+ of een nadelig/negatief/- 
verkoopresultaat betreft (zie informatiebron 5). 

Met behulp van de robot is deze opdracht heel precies en met hoge 
kwaliteit uitgevoerd. Van der Zee wil bij de nacalculatie weten of er, als 
deze ontwikkeling zich doorzet, in de toekomst misschien scherper 
gecalculeerd kan worden, zodat MarZee meer op de prijs kan 
concurreren. Van der Zee berekent hiertoe de budgetresultaten die te 
maken hebben met de inzet van de lasrobot bij de opdracht van 600 tafels  
en heeft de volgende gegevens verzameld: 
 De opdracht is in precies drie weken uitgevoerd.
 De lasrobot is niet voor andere werkzaamheden ingezet.
 Het werkelijke aantal robot-uren is 88.
 Er is geen prijsresultaat op de constante kosten.

2p 26 Bereken het bezettingsresultaat op de robot-uren en geef aan of het een 
voordelig/positief/+ of een nadelig/negatief/- bezettingsresultaat betreft 
(zie formuleblad). 

2p 27 Bereken het efficiencyresultaat op de roboturen en geef aan of het een 
voordelig/positief/+ of een nadelig/negatief/- efficiencyresultaat betreft  
(zie formuleblad). 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 

Juan heeft op 1 januari 2015 € 15.000 op een spaarrekening bij de 
Pesosbank gestort. De Pesosbank vergoedt 1% samengestelde interest 
per jaar. De interest wordt jaarlijks op 31 december bijgeschreven. 

2p 28 Bereken de totaal vergoede interest in de periode van 1 januari 2015 tot 
en met 31 december 2019 (zie formuleblad). 

Te beginnen op 1 januari 2021 wil Juan jaarlijks op 1 januari gedurende 
16 jaar € 1.000 van deze spaarrekening opnemen. Gedurende de gehele 
periode blijft 1% samengestelde interest per jaar van kracht. 

3p 29 Toon met behulp van een berekening van de contante waarde op  
1 januari 2020 van die opnamen van € 1.000 aan of deze opnames 
mogelijk zijn (zie formuleblad).  

einde  
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Formuleblad 

Voor beantwoording van de vragen 26 tot en met 29 zijn de volgende 
formules beschikbaar. 

 26 W = werkelijk aantal machine-uren 
N = normaal aantal machine-uren 
C = totale constante machinekosten 

bezettingsresultaat =  (W - N) x C/N 

 27 sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
sp = standaardprijs 
wp = werkelijke prijs 

efficiencyresultaat = (sh - wh) x sp 

28, 29 formules voor samengestelde interest: 

i = p
100

C = K x (1 + i)-n 

Cn = T x 
-n1 - (1 + i)

i

E = K x (1 + i)n

En = T x 
n(1 + i) x {(1 + i)  - 1}

i

hierbij gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
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somformule meetkundige reeks: 

S = a x 
nr  - 1
r - 1

hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 
n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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Informatiebron 1  

Investeringen in en exploitatie van verwarming met aardwarmte 

Aardwarmte komt diep uit de grond. Op 2 kilometer diepte is de 
temperatuur 120 graden Celsius. Via warmtewisselaars wordt leidingwater 
centraal opgewarmd en naar woningen geleid.  

Afspraken over verdeling van verantwoordelijkheden 

Warmtenet 
Een nog door de bewoners op te richten “Warmtenet bv” zorgt voor de  
opwekking van warmte. De bv zorgt voor de boorwerkzaamheden en de  
bouw van de bovengrondse warmtecentrale. 

Gemeente 
De gemeente zorgt voor de aanleg van de warmteleidingen in de wijk. 

Netbeheer bv 
Netbeheer zorgt voor het onderhoud van de warmteleidingen. 

Pagina: 69Voor 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).



VW-0251-h-b 5 / 8 lees verder ►►►

Op de investeringen wordt lineair afgeschreven over de gehele 
levensduur. 

wie investeringen investeringsbedrag levensduur restwaarde 

Warmtenet warmtebron 
boren € 12.000.000 30 jaar € 0 

Warmtenet bovengrondse 
installatie € 15.000.000 30 jaar € 0 

Gemeente warmteleidingen 
in de wijk  € 40.000.000 50 jaar € 0 

wie wat variabele kosten 
van Netbeheer  

Netbeheer exploitatie       €       900.000 bij verwacht verbruik in 
2030 
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Informatiebron 2 

Voorstel van de bewoners over wijze van vaststelling van 
warmtetarieven 

De landelijke overheid heeft maximumtarieven van warmte voor bewoners 
bepaald: 

vast tarief € 350 per aansluiting per jaar 
tarief per GJ1) €   24,05 

noot 1  De eenheid van warmte is gigajoule (GJ). Deze eenheid is onafhankelijk van de 
warmtebron: gas, elektriciteit of aardwarmte.  

De constante kosten van energieopwekking worden doorberekend in het 
vaste tarief per aansluiting. De variabele kosten van energieopwekking 
worden doorberekend in het tarief per GJ. 
Na een eerste berekening blijkt echter dat het, uitgaande van een vast 
tarief van € 350, niet lukt om alle jaarlijkse afschrijvingskosten van 
Warmtenet en de gemeente terug te verdienen.  
De bewoners overleggen met de gemeente en komen met een creatieve 
oplossing.  
Ze stellen een tariefconstructie voor waarbij de gemeente een deel van 
haar jaarlijkse afschrijvingskosten terugverdient via het vaste tarief en een 
deel via het tarief per GJ.  

kostensoort doorberekend aan de 
bewoners via opslagen in 
tarief 

constante 
kosten 

afschrijvingskosten 
Warmtenet 

vast tarief 

afschrijvingskosten 
van de gemeente 

vast tarief en tarief per GJ 

variabele kosten 
kosten Netbeheer tarief per GJ 
energietransitie tarief per GJ 

Naast de opslagen ter dekking van een deel van de afschrijvingskosten 
van de gemeente en de kosten van Netbeheer wordt in het tarief per GJ 
ook een opslag voor overheidsheffing per GJ ten behoeve van de 
energietransitie opgenomen. 
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Samengevat: 
 Elke aansluiting betaalt het vaste tarief van € 350 per jaar.
 Uit de opbrengst van het vaste tarief worden eerst de jaarlijkse

afschrijvingskosten van Warmtenet voor boren en installatie gedekt.
 Het resterende bedrag is ter dekking van de afschrijvingskosten van

de leidingen en gaat direct naar de gemeente.
 Het bedrag dat de gemeente dan nog tekortkomt voor de dekking van

de jaarlijkse afschrijvingskosten van de leidingen, wordt, zonder
winstopslag, als huur doorberekend in het tarief per GJ.

 In verband met de energietransitie heft de overheid een belasting per
GJ.
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Informatiebron 3 

Offerte lasrobot en scholing 

Geachte heer Van der Zee, 
In reactie op uw verzoek kunnen wij u de volgende offerte aanbieden: 

excl. btw     btw incl. btw 
1 lasrobot     117.000       24.570 141.570 
installatiewerkzaamheden  12.600     2.646   15.246 
scholing aan uw personeel    1.500        315     1.815 

        €  131.100    € 27.531 € 158.631 

Informatiebron 4 

Gegevens ten behoeve van het berekenen van het machine-uurtarief 
van de lasrobot (bedragen exclusief btw) 

aanschafwaarde zie 
informatiebron 3 

restwaarde €  17.280 
levensduur 6 jaar 
afschrijvingswijze lineair 
onderhoudskosten €  2.016 per jaar 
overige constante kosten €  1.152 per jaar 

normaal aantal machine-uren 1.440 uur per jaar 
30 uur per week 

variabele kosten € 8,80 per machine-uur 

Informatiebron 5 

Informatie over de voorcalculatie van één schooltafel bij gebruik van 
de lasrobot 

metalen buis 4 meter à €   3,50 per meter 
tafelblad € 20,00 per tafel 
rubber doppen €   2,00 per tafel 
arbeidstijd 20 minuten à € 36,00 per uur 
robottijd 10 minuten à (vraag 24) per uur 

einde  
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management & organisatie VWO oud programma 2021-2 

uitwerkbijlage 

 

10  
variabel warmtetarief in 2030 bij aardwarmte 

opslag per GJ voor gebruik van warmteleidingen 
gemeente €……………..  

opslag per GJ voor netbeheer €……………..  

opslag belasting energietransitie per GJ  €            4,87 

tarief per GJ €……………..  

ruimte voor berekeningen: 

opslag per GJ voor gebruik van 
warmteleidingen gemeente 

opslag per GJ voor netbeheer 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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11  

Lijn (1) geeft de jaarlijkse kosten per woning aan bij verwarming met 
elektriciteit. 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 2 

 
 

oud programma 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. 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 
Oome Leen / de verkoper van Oome Leen, namens Oome Leen 
 

 2 maximumscore 2 
• Bij een krediet met lineaire aflossing is de aflossing in het begin hoger, 

waardoor de schuld sneller afneemt 1 
• De gemiddelde schuld over de gehele looptijd is lager, waardoor de 

totale te betalen interest ook lager is 1 
 
of 
 
• De gemiddelde schuld over de gehele looptijd is bij de lineaire 

aflossing lager, waardoor de totale te betalen interest ook lager is 2 
 

 3 maximumscore 3 
• aflossing op 30 september 2019: 27,41 – (600 x 0,0075) = 22,91 

schuldrest op 30 september 2019: 600 – 22,91 = 577,09 1 
• aflossing op 31 oktober 2019: 27,41 – (577,09 x 0,0075) = 23,08 

schuldrest op 31 oktober 2019: 577,09 – 23,08 = 554,01 1 
• te betalen door de vader: 554,01 x 1,01 = € 559,55 1 
 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
• Bij een nv kunnen de aandelen (aan toonder) op de effectenbeurs 

gekocht worden en verdwijnt mogelijk een stuk zeggenschap uit de wijk 
Hengstdal 1 

• bij een bv zijn de aandelen (op naam en) niet vrij verhandelbaar, 
waardoor de zeggenschap over Warmtenet niet zomaar verloren kan 
gaan 1 

 
 5 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Warmteleidingen zijn niet verhandelbaar. 
 Voorzichtigheid: het is onbekend of deze techniek over 50 jaar nog 

gebruikt wordt en welke waarde de leidingen dan nog hebben. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 2 

• warmtebron boren: 12.000.000
30

 =  400.000 

bovengrondse installatie: 15.000.000
30

 = 500.000 

warmteleidingen: 40.000.000
50

 =     800.000   

afschrijvingskosten per jaar:                1.700.000   1 
• gedekt uit vast tarief:  

(3.463 + 360) x 350 = 1.338.050 
€ 1.338.050 < € 1.700.000    1 

 
 7 maximumscore 1 

1.700.000 – 1.338.050 = € 361.950. 
 

 8 maximumscore 2 
• Opname van afschrijvingskosten in het tarief per GJ zorgt voor een 

verhoging van dat tarief  1 
• Daarom loont het om je woning te isoleren, want daarmee neemt de 

vraag naar warmte af 1 
 

 9 maximumscore 3 
• woningen: 3.463 x 35 x 0,9811 x 0,90 = 87.347 GJ 2 
• woningen plus bedrijven: 87.347 + 85.000 = 172.347 GJ 1 
 

 10 maximumscore 2 
variabel warmtetarief in 2030 bij aardwarmte 
opslag per GJ voor gebruik van warmteleidingen  
gemeente 

 
€            2,10 

opslag per GJ voor netbeheer €            5,22 
opslag belasting energietransitie per GJ  €            4,87 
tarief per GJ €          12,19 
  
opslag per GJ voor gebruik van 
warmteleidingen gemeente  1

3
7
61
2

.950

.347
 = 2,10 

opslag per GJ voor netbeheer 
1
9
7
00
2

.000

.347
 = 5,22 

 
• 2,10  1 
• 5,22 + 12,19  1 
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 11 maximumscore 2 
 

 
Lijn (1) geeft de jaarlijkse kosten per woning aan bij verwarming met 
elektriciteit. 
 
• De gestippelde lijn begint bij € 350 1 
• en loopt door tot 50 GJ (50 x 12,19 + 350) = € 959,50 1 
 

 12 maximumscore 3 
• Het vaste tarief en het tarief per GJ blijven respectievelijk op en binnen 

het maximum van respectievelijk € 350 en € 12,19 < € 24,05 1 
• Volgens de grafiek blijven de kosten van verwarmen met aardwarmte 

bij 87.347
3.463

 = 25,22 GJ onder de kosten van verwarming met 

elektriciteit 1 
• Conclusie: Ja, het lukt 1 
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Opgave 3 
 

 13 maximumscore 4 
afdeling Verkoop: hoge technische voorraad 
motivatie:  
• Hoe meer producten aanwezig zijn, hoe kleiner de kans op nee-

verkopen 1 
• Hierdoor is het aantal geleverde producten per bestelling groter 1 
afdeling Magazijnbeheer: lage technische voorraad 
motivatie: 
• Hoe lager de voorraad, hoe minder opslagruimte/onderhoud er nodig is 1 
• en dus minder opslagkosten 1 
 

 14 maximumscore 2 
(500 + 240) x 37 = € 27.380   
 

 15 maximumscore 4  
inkoopwaarde van de omzet: 
• 8 en 14 januari = (150 + 220) x 37 = 13.690 1 
• 27 januari = 100 x 39 =   3.900 

9 februari = 100 x 40 + 75 x 39    6.925 
19 en 23 februari = 175 x 42 + 90 x 39 =  10.860 
  35.375 2 

• 63.230 – 35.375 = € 27.855  1 
 
of 
 
inkoopwaarde van de omzet: 
• (150 + 220) x 37 = 13.690 1 
• (100 + 75 + 90) x 39 = 10.335 

100 x 40 =    4.000 
175 x 42 =      7.350 
  35.375 2 

• 63.230 – 35.375 = € 27.855  1 
 

 16 maximumscore 2 
• Deze is hoger 1 
• omdat de inkoopprijs stijgt. Bij fifo wordt dan bij de inkoopwaarde van 

de omzet met de lagere inkoopprijzen gerekend 1 
 
Opmerking 
Het tweede scorepunt kan alleen worden behaald als het eerste scorepunt 
is behaald. 
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Opgave 4 
 

 17 maximumscore 1 

200.000 – 0,8 x 96.000
2

 = € 161.600 

 
 18 maximumscore 2 

• Het risico neemt voor ING dan af, want 1 
• Voorbeelden van een juiste toelichting: 1 

 Het EV vormt een buffer voor het opvangen van toekomstige  
       verliezen van DEK waardoor de continuïteit van DEK beter  
       gewaarborgd is.  
       Hierdoor is de kans kleiner dat DEK failliet gaat. 
 hoe minder vreemd vermogen bij DEK, des te minder  
       interestverplichtingen, dus minder kans op liquiditeitsproblemen bij  
       DEK. 
 hoe meer vreemd vermogen bij DEK, hoe groter de kans dat de  
       ING bij faillissement haar geld niet terugkrijgt. 

  
 19 maximumscore 2 

• EV = 125.000 + 455.000 – 0,20 x 48.000 = 570.400 
570.400

VV
 = 0,85 

VV = 570.400
0,85

 = 671.058,82 1 

• ING leent maximaal 671.058,82 – 26.000 – 142.000 – 98.000 = 
405.058,82. 
De extra ING lening: 405.058,82 – 232.000 = € 173.058,82 1 

 
 20 maximumscore 2 

• € 173.058,82 > € 161.600 1 
• dus DEK krijgt de financiering rond 1 
 
of 
 
• 173.058,82 + 0,8 x 48.000 > 200.000 1 
• dus DEK krijgt de financiering rond 1 
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Opgave 5 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (twee van de volgende): 
 Ruimte: productie op bestelling geeft minder beslag op ruimte met 

bijbehorende afschrijvings-, verwarmings-, opslag- en 
bewakingskosten. 

 Risico: er is geen risico van onverkoopbaarheid; de tafels worden 
zeker afgenomen. 

 Interest: productie op bestelling legt minder lang beslag op vermogen 
dan productie op voorraad met bijbehorende vermogenskosten. 

 
voor elk correct voordeel 1 
 

 22 maximumscore 2 
(Economisch gezien is de scholing een investering waarvan gedurende 
meerdere jaren gebruik wordt gemaakt.) Door het activeren ontstaat de 
mogelijkheid van afschrijven en verdelen van de uitgaven als kosten over 
de periodes waarin scholing opbrengsten genereert. 
 

 23 maximumscore 3 
• a 1 
• 2019: de scholingskosten moeten op de resultatenrekening worden 

opgenomen in het jaar waarin de scholing plaatsvond 1 
• € 1.500, want btw wordt niet tot de kosten gerekend / betaalde btw 

mag worden teruggevorderd 1  
 
Opmerking 
Het tweede en derde scorepunt kunnen alleen worden behaald als het 
eerste scorepunt is behaald. 
 

 24 maximumscore 2 

• afschrijvingskosten: –117.000 + 12.600  
6 x 

17 280
1.440

 =  13,00  1 

 

• onderhoud en overige kosten: 2.016 + 1.152
1.440

 =      2,20  + 

constant deel:   15,20 
variabel deel:     8,80    + 
robot-uurtarief:         € 24,00  1 
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 25 maximumscore 4 
• buis:  14,00   (4 x 3,50) 

blad:  20,00 
doppen:    2,00 

arbeid:  12,00   (36 x 20
60

) 

robottijd:                       4,00  +  (24 x 10
60

)   

kostprijs:   52,00   2 

• verkoopresultaat: 600 x ( –85,91  52
1,21

) = € 11.400 voordelig/positief/+ 2 

 
 26 maximumscore 2 

(88 – 3 x 30) x 15,20 = € 30,40 nadelig/negatief/- 
 

 27 maximumscore 2 

 (600 x 1
6

 – 88) x 24 = € 288 voordelig/positief/+ 

 
 

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 2 
15.000 x 1,015 – 15.000 = 765,15 
 

 29 maximumscore 3 
• de contante waarde op 1 januari 2020 van de 16 opnamen: 

1.000 ( 16
1

1,01
 …. + 1

1,01
) =  

 

1.000 x ( 1,01-1 x –
–

-16

-1

1,01 1
1,01 1

) = € 14.717,87             

met  

(a = 16
1

1,01
 r = 1,01 n = 16 → S =14,71787378)                             2 

 
• 14.717,87 < (15.000 + 765,15), dus het is mogelijk 1 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van alle 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 28 juni te accorderen.

Ook na 28 juni kunt u nog tot en met 1 juli 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. 

einde  
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Examen VWO 

2021 

management & organisatie 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

VW-0251-h-21-3-o

tijdvak 3
woensdag 7 juli

13.00 -16.30 uur

oud programma
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Opgave 1 

Op de creditzijde van de balans van Brink nv komen per 31 december 
2017 onder andere de volgende posten voor: 

getallen in euro’s 

6% Preferent aandelenvermogen 500.000 

Aandelenvermogen 4.000.000 

Aandelen in portefeuille      40.000 

3.960.000 

Agioreserve 2.500.000 

Algemene reserve 1.750.000 

Herwaarderingsreserve 750.000 

Winstsaldo 2017 voor belasting 1.000.000 

De nominale waarde van een aandeel Brink is € 10. 

Ten aanzien van de winstverdeling 2017 is gegeven: 
 De vennootschapsbelasting is 20% over de eerste € 200.000 winst. 

Over het meerdere van de winst moet 25% worden betaald. 
 De houders van de 6% preferente aandelen ontvangen hun dividend in 

contanten. 
 Het beschikbare dividendpercentage voor de houders van de gewone 

aandelen is 10%. Dit beschikbare dividend is voor de helft in 
contanten en voor de helft in aandelen. 

 De dividendbelasting is 15%. 
 Het restant van de winst wordt gereserveerd. 

Pagina: 90Voor 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).



VW-0251-h-o 3 / 12 lees verder ►►►

2p 1 Wat kan voor een aandeelhouder het voordeel zijn van het bezit van 6% 
preferente aandelen boven het bezit van gewone aandelen? Motiveer het 
antwoord. 

3p 2 Bereken het bedrag dat van de winst over 2017 wordt gereserveerd door 
Brink.  

2p 3 Bereken het bedrag aan cashdividend over 2017 dat een houder van een 
gewoon aandeel Brink per aandeel op zijn bankrekening moet worden 
bijgeschreven. 
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Opgave 2 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 en 2. 

Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

In het Groothandelsgebouw in Rotterdam kunnen bedrijven kantoor- en 
winkelruimten huren. De verhuurder en tevens eigenaar van het 
Groothandelsgebouw is Leenders nv.  
Bij een naamloze vennootschap zijn de aandelen aan toonder.  

1p 4 Noem een verschil in procedure bij de verkoop van een aandeel van een 
nv vergeleken met de verkoop van een aandeel van een bv.  

Van Leenders zijn in informatiebron 1 de balansen per 31 december 2017 
en 31 december 2016 opgenomen en in informatiebron 2 zijn de  
resultatenrekening over 2016 en de gedeeltelijk ingevulde 
resultatenrekening over 2017 met een toelichting opgenomen. 

Gebruik bij de beantwoording van vraag 5 tot en met 10 de 
informatiebronnen 1 en/of 2. 

2p 5 Bereken het bedrag waarmee de Herwaarderingsreserve  
op 31 december 2017 is veranderd ten opzichte van 31 december 2016. 
Geef aan of er sprake is van een stijging of daling.  

5p 6 Bereken het resultaat over 2017.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in. Rond 
af op duizendtallen.  

Zowel de aandeelhouders als de kredietverstrekkers van Leenders maken 
zich zorgen over de cijfers zoals die blijken uit de financiële overzichten. 
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De aandeelhouders 

De aandeelhouders van Leenders zijn bezorgd over de relatief grote 
daling van het resultaat per aandeel in 2017 ten opzichte van 2016 en de 
hierdoor ontstane daling van het dividend per aandeel. 

2p 7 Bereken de procentuele daling van het resultaat per aandeel van 2017 ten 
opzichte van 2016.  

De kredietverstrekkers 

De kredietverstrekkers maken zich op hun beurt zorgen over de 
solvabiliteit en de liquiditeit van Leenders.  
De solvabiliteit wordt berekend door de verhouding tussen het vreemd 
vermogen en het totale vermogen. De kredietverstrekkers eisen een 
solvabiliteit van maximaal 0,5. 
De liquiditeit wordt berekend aan de hand van de current ratio (de 
verhouding tussen enerzijds de vlottende en liquide activa en anderzijds 
het kort vreemd vermogen). De kredietverstrekkers hanteren hierbij een 
ondergrens van 1,5. 

2p 8 Toon door middel van een berekening aan of de solvabiliteit op  
31 december 2017 aan de maximumeis van de kredietverstrekkers 
voldoet.  

2p 9 Toon door middel van een berekening aan of de current ratio op  
31 december 2017 aan de ondergrens van de kredietverstrekkers voldoet.  

De directie van Leenders zegt dat de ondergrens die de 
kredietverstrekkers hanteren bij Leenders voor de current ratio, te streng 
is. De directie zegt dit aan te kunnen tonen op basis van de balans per  
31 december 2017. 

2p 10 Leg uit met behulp van de balansposten waarom volgens de directie een 
lagere current ratio dan 1,5 voor Leenders niet tot liquiditeitsproblemen 
hoeft te leiden.  

Plan voor 2018 

Leenders wil zowel de aandeelhouders als de kredietverstrekkers meer 
tevreden gaan stellen. Daartoe heeft Leenders een plan opgesteld dat 
moet leiden tot een verhoging van het resultaat. 

2p 11 Leg uit waarom door een stijging van het resultaat de solvabiliteit wordt 
verbeterd. Betrek in je antwoord zowel het tellereffect als het noemer- 
effect op de solvabiliteit. 
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Opgave 3    

Simon Schilder is graffiti-artiest en heeft een eenmanszaak. Simon krijgt 
opdrachten van overheden en bedrijven om grote oppervlakten te 
voorzien van schilderingen.  

De opdrachtgevers geven aan Simon hun wensen door. Vervolgens maakt 
Simon op basis van die wensen een offerte. Na goedkeuring van de 
offerte door de opdrachtgever bestelt hij alvast de spuitbussen die hij 
nodig heeft voor het ontwerp. Simon heeft daarnaast altijd een 
basisvoorraad spuitbussen, zodat hij bij kleine opdrachten niet hoeft te 
wachten totdat de spuitbussen ontvangen zijn. 

2p 12 Is er bij Simon sprake van massaproductie of van stukproductie? Licht het 
antwoord toe.  

In de betalingsvoorwaarden van Simon staat: 
 Na acceptatie van de offerte betaalt de opdrachtgever direct de ene 

helft van het offertebedrag.  
 Een maand na goedkeuring van de offerte wordt door de 

opdrachtgever de andere helft van het offertebedrag betaald.  

1p 13 Leg uit waarom Simon een aanbetaling eist na goedkeuring van de offerte 
door de opdrachtgever. 

Het tarief dat Simon rekent voor zijn opdrachten, is opgebouwd uit twee 
delen: een starttarief en een tarief per m2. 

oppervlakte starttarief (€)1) tarief per m2 (€)1) 

0 tot 4 m2  50 30 

4 tot 10 m2  75 28 

10 tot 20 m2 125 27 

meer dan 20 m2 240 26 

noot 1 Deze tarieven zijn exclusief 21% btw. 
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De balans per 1 april 2017 van Simon Schilder ziet er als volgt uit: 
(getallen x € 1) 

debet Balans Simon Schilder per 1 april 2017                credit 

Bestelbus 9.000,00 Eigen vermogen 6.720,33 

Voorraad spuitbussen 450,00 4% Bedrijfskrediet 4.000,00 

Debiteuren 847,00 Te betalen interest 146,67 

Liquide middelen     570,00 

10.867,00 10.867,00 

Aanvullende gegevens: 
 Alle spuitbussen hebben een inhoud van 500 milliliter (= 0,5 liter) verf. 
 Met 1 liter verf kan een oppervlakte van 4 m2 worden bespoten. 
 De vaste inkoopprijs van een spuitbus is € 9 exclusief 21% btw. 
 Op het bedrijfskrediet wordt jaarlijks op 30 april € 500 afgelost. Dan 

wordt tevens de interest over de afgelopen twaalf maanden betaald. 
 Op de bestelbus wordt jaarlijks € 600 afgeschreven. Over delen van 

een jaar wordt naar evenredigheid afgeschreven. 
 De bedrijfskosten, exclusief interestkosten en afschrijvingskosten, zijn 

5% van de omzet exclusief btw. 

In april 2017 heeft Simon van de volgende verzoeken tot opdrachten 
offertes gemaakt. Deze zijn allemaal goedgekeurd en de betalingen zijn 
conform de betalingsvoorwaarden gedaan. 

datum 
goedkeuring 

naam afnemer ondergrond oppervlakte  

  4 april 2017 dhr. G.O. West buitenmuur steen 12 m2 

17 april 2017 mevr. I. Smit binnenmuur gips   6 m2 

21 april 2017 Gemeente Horst viaduct beton 24 m2 

3p 14 Bereken de totale ontvangsten van Simon in april 2017. 

4p 15 Bereken de nettowinst van Simon over april 2017.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage horende bij deze vraag volledig in. 
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Opgave 4 

De Guitige Genieters is een kookvereniging uit de regio Gelderland-Zuid.  

Per 1 januari 2017 is gegeven: 
 De vereniging telt 36 leden.  
 3 leden hebben de jaarcontributie over 2016 nog niet voldaan, maar 

doen dit in 2017. 
 7 leden hebben de jaarcontributie over 2017 al voldaan in 2016. 

Vanaf 2017 geldt een ledenstop. De jaarcontributie is € 325 per persoon. 

Daarnaast is het overzicht van ontvangsten en uitgaven van De Guitige 
Genieters in 2017 bekend. 

Overzicht van Ontvangsten en Uitgaven 2017 (getallen x € 1) 

Ontvangsten Uitgaven 

Jaarcontributie 11.050 Afdracht Kook College 14.925 

Workshopbedragen leden 5.220 Saldo 1.345 

16.270 16.270 

3p 16 Bereken hoeveel leden op 31 december 2017 de jaarcontributie over 2018 
al vooruitbetaald hebben.  

Een keer per maand komt de vereniging bijeen voor een kookworkshop bij 
Het Kook College in Wijchen. De vereniging betaalt hiervoor een afdracht 
aan Het Kook College. Deze afdracht bestaat uit twee delen: 
 Per kookworkshop wordt een vast bedrag betaald van € 1.200.  
 Per keer dat er meer dan 30 leden komen koken, wordt een 

vergoeding van € 35 per extra persoon betaald. 

Per deelname aan een kookworkshop moet door een lid een extra 
workshopbedrag van € 15 betaald worden aan de vereniging. Een lid komt 
gemiddeld 10 keer per jaar bij een workshop. 
Per 1 januari 2017 moet nog € 880 aan workshopbedragen worden 
ontvangen door de vereniging. 

2p 17 Bereken het bedrag dat de vereniging per 31 december 2017 aan 
workshopbedragen nog te vorderen heeft.  
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Vaststelling jaarcontributie 2018 

De voorzitter van De Guitige Genieters signaleert op 31 december 2017 
voor het vijfde opeenvolgende jaar een groeiend positief saldo op de staat 
van baten en lasten. Hij stelt voor om voortaan te begroten op een positief 
saldo van € 500, dat vervolgens wordt gedoneerd aan het Diabetesfonds. 
Het  workshopbedrag van € 15 zal gelijk blijven, maar de jaarcontributie 
kan worden verlaagd. 

Voor het jaar 2018 verwacht hij een gelijk ledenaantal als in 2017 en de 
volgende maandelijkse opkomsten tijdens de kookworkshops: 
 januari tot en met april: 32 leden 
 mei tot en met september: 29 leden 
 oktober tot en met december: 33 leden 

3p 18 Bereken het bedrag van de jaarcontributie over 2018 per lid dat de 
voorzitter op de algemene ledenvergadering zal voorstellen.  
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Opgave 5 

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 3 en 4. 

Zaaier nv is een groothandel in paracetamol. Zaaier koopt merkloze 
paracetamol bij een fabriek in India in. In die fabriek wordt de paracetamol 
als huismerk van drogisterijen verpakt in doosjes.  
Zaaier verkoopt deze doosjes alleen binnen Nederland. De verkoopprijs 
per 1.000 doosjes waarmee Zaaier aan drogisterijen levert, wordt als volgt 
voorcalculatorisch bepaald: 

inkoopprijs in India € 562,50 per 1.000 doosjes 

transport en overige (variabele) kosten 44% van de inkoopprijs 

nettowinstmarge Zaaier 10% van de verkoopprijs 

In 2016 worden in Nederland 25 miljoen doosjes paracetamol verkocht. 
Daarvan levert Zaaier 15%. De gerealiseerde inkoopprijs, variabele 
kosten en nettowinstmarge zijn gelijk aan de voorgecalculeerde 
gegevens. 

4p 19 Bereken de gerealiseerde nettowinst van Zaaier over 2016.  

Eind 2016 heeft de directie van Zaaier een strategisch plan opgesteld om 
de paracetamol vanaf 1 januari 2017 zelf in Nederland te gaan 
produceren (zie informatiebron 3). 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Zaaier is bereid 
akkoord te gaan, maar stelt wel een voorwaarde: 
“Binnen drie jaar nadat de productie in Nederland op 1 januari 2017 van 
start is gegaan, dus uiterlijk eind 2019, moet de winst over 2019 hoger 
zijn dan bij voortgezette inkoop in India.” 

Zaaier zal alleen op bestelling van afnemers gaan produceren, dus de 
verwachte afzet in een jaar is ook de verwachte productie. 

1p 20 Bereken de productieomvang die de directie in 2019 verwacht te behalen.  

Zaaier kan per 1 januari 2017 in een te huren gebouw in Nederland 
beginnen met de productie. Hierin plaatst het bedrijf een te kopen 
productielijn (zie informatiebron 4). 

2p 21 Bereken de verwachte jaarlijkse totale constante kosten als gevolg van 
huur van het gebouw en de investeringen in en de financiering van de 
productielijn. 

Pagina: 98Voor 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).



VW-0251-h-o 11 / 12 lees verder ►►►

De verkoopprijs van een doosje paracetamol in 2017 blijft gelijk aan die in 
2016. In 2017 zullen de variabele kosten € 616 per 1.000 doosjes zijn. 

Voor een productieomvang van 0 tot 8 miljoen doosjes heeft de directie 
alle noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van: 
a de totale dekkingsbijdrage bij productie in India 
b de totale dekkingsbijdrage bij productie in Nederland 
c de totale constante kosten bij productie in Nederland 

2p 22 Teken de lijnen van b en c met vermelding van de bijbehorende letter in 
de grafiek van de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort. 

2p 23 Bereken vanaf welke afzet de verwachte winsten bij productie in 
Nederland groter zijn dan bij inkoop in India. 

2p 24 Geef in de grafiek op de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort, op de 
verticale as de beide in vraag 23 genoemde winsten aan. 

2p 25 Toon aan of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Zaaier 
akkoord zal gaan met het strategisch plan van de directie. Motiveer het 
antwoord. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

Pagina: 99Voor 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).



VW-0251-h-o 12 / 12 lees verder ►►►

Opgave 6 

In deze opgave blijven de belastingen en de inkoopkosten buiten 
beschouwing. 

Mazout bv handelt uitsluitend in zonnebloemolie. Elke eerste dag van de 
maand koopt Mazout zonnebloemolie in. Deze wordt direct ontvangen. 
Gedurende de maand wordt de zonnebloemolie verkocht en afgeleverd 
aan bedrijven. 
De bij Mazout aanwezige voorraad op 30 september 2016 is 6.000 ton 
met een inkoopprijs van € 420 per ton. 
In het vierde kwartaal van 2016 vinden de volgende in- en verkopen 
plaats.  

inkopen per 
eerste van 
de maand 

inkoopprijs 
per ton 

verkopen verkoopprijs 
per ton 

oktober 2016 12.000 ton € 390 11.000 ton € 460 

november 2016 18.000 ton € 350 22.000 ton € 440 

december 2016 29.000 ton € 300 23.000 ton € 420 

Mazout houdt de voorraadadministratie bij volgens het lifo-systeem. 

2p 26 Bereken de brutowinst van Mazout over het vierde kwartaal van 2016. 

Op 31 december 2016 schakelt Mazout over op een voorraadadministratie 
met een systeem met een vaste verrekenprijs van € 250 per ton voor 
2017. 

1p 27 Geef een argument voor de omschakeling door Mazout van het lifo-
systeem naar het vvp-systeem. 

De omschakeling heeft gevolgen voor de boekwaarde van de aanwezige 
voorraad op 31 december 2016. 
De boekwaarde van de aanwezige voorraad op 31 december 2016 wordt 
bovendien eenmalig aangepast aan de vvp van € 250 per ton.  

2p 28 Bereken de waardeverandering van de voorraad op 31 december 2016. 
Geef aan of dit een stijging of een daling betreft. 

einde  
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Informatiebron 1 

bron: Jaarverslag 2017 Leenders nv (aangepast) 

Balansen per 31 december voor winstverdeling van Leenders nv (x € 1.000) 

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

Vaste activa 

Materiële vaste activa1)  157.000 159.200 

Financiële vaste activa      6.189     6.592 

163.189 165.792 

Vlottende activa 

Nog te ontvangen huren     1.830     1.025 

Vooruitbetaalde belastingen en 
premies sociale verzekeringen           0         51 

Overige vorderingen en overlopende 
activa        783       730 

2.613 1.806 

Liquide activa 4.885 4.077 

170.687 171.675 

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

Eigen vermogen2)    68.258 67.246 

Langlopende voorzieningen 21.107 22.051 

Langlopende schulden 

Schulden aan kredietinstellingen 68.820 70.308 

Overig lang vreemd vermogen   4.116   3.687 

72.936 73.995 

Kortlopende schulden 

Schulden aan kredietinstellingen   1.488   1.488 

Schulden aan leveranciers      828      736 

Nog te betalen belastingen en 
premies sociale verzekeringen     543     603 

Vooruit ontvangen huren   5.527   5.556 

8.386 8.383 

170.687 171.675 
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noot 1  In 2017 zijn er geen materiële vaste activa gekocht of verkocht. De materiële vaste 

activa bestaan uitsluitend uit onroerend goed. 

noot 2  Het Eigen vermogen bestaat op 31 december 2016 onder andere uit een Geplaatst 

aandelenvermogen van 1.480.000 aandelen met een nominale waarde van € 2 per 

aandeel, een Agioreserve en een Herwaarderingsreserve. De verandering van de 

Herwaarderingsreserve in 2017 is alleen veroorzaakt door de herwaardering van de 

materiële vaste activa. Op 31 december 2017 is het aantal geplaatste aandelen 

toegenomen tot 1.510.000. 
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Informatiebron 2 

bron: Jaarverslag 2017 Leenders nv (aangepast) 

Resultatenrekeningen Leenders nv over 2017 (gedeeltelijk ingevuld) en 2016 
in duizenden euro’s 

2017 2016 

Verhuuropbrengsten bedrijfsruimten 
en parkeergelegenheid 15.106  15.000  

Doorberekende servicekosten1) ……..   2.400 

Brutohuuropbrengsten ……… 17.400 

Afschrijvingskosten onroerend goed   1.188   1.125 

Overige kosten   5.000   4.075 

6.188 5.200 

Nettohuuropbrengsten ……. 12.200 

Beheerskosten   1.087   1.044 

Financieringsresultaat2)   …….   3.651 

            ……. 4.695 

Resultaat  ……. 7.505 

noot 1  De servicekosten die door Leenders worden doorberekend aan de huurders, 

worden uitgedrukt in een percentage van de verhuuropbrengsten bedrijfsruimten en 

parkeergelegenheid. Dit percentage is in 2017 gelijk aan dat in 2016. 

noot 2  Het financieringsresultaat is het saldo van de financieringslasten over het 

gemiddeld vreemd vermogen en de financieringsopbrengsten over het gemiddelde 

saldo van de liquide middelen. De financieringslasten in 2017 zijn 4,70% van het 

gemiddeld vreemd vermogen in 2016. Over het gemiddelde saldo van de liquide 

middelen wordt een interestopbrengst van 1,78% geboekt. De gemiddelden worden 

berekend door het gemiddelde te nemen van de balansposten van 31 december 

2016 en 31 december 2017. 

Pagina: 104Voor 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).



VW-0251-h-b 5 / 6 lees verder ►►►

Informatiebron 3 

Strategisch plan tot 2024 van de directie van Zaaier nv  

Doelstelling directie  

Onze doelstelling is binnen enkele jaren de winst te vergroten door de 
paracetamol zelf te produceren in Nederland. Wij kunnen dan snel en 
slagvaardig reageren op de wensen van afnemers en worden minder 
afhankelijk van leveranciers uit het buitenland. 

Veronderstellingen 

 We starten in Nederland met een productielijn met in totaal een 
maximale productieomvang van 8 miljoen doosjes per jaar. 

 We gaan ervan uit dat in 2017 de productie en verkoop nog gelijk 
zullen zijn aan de verkoopaantallen van 2016 vanwege mogelijke 
opstartproblemen.  

 We hebben innovatieve marketingstrategieën ter beschikking die een 
jaarlijkse afzetgroei mogelijk maken van 25% ten opzichte van het 
voorafgaande jaar. Met ingang van 2018 zal de jaarlijkse afzetgroei 
ingaan. 

Hoewel we de eerste jaren in Nederland met hogere kosten rekening 
houden dan bij inkoop in India, rekenen we toch binnen enkele jaren een 
omslag naar een hogere winst dan te behalen bij inkoop in India.  
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Informatiebron 4 

Informatie over de constante kosten als gevolg van de huur van het 
gebouw en de investering en financiering van productielijn  

gebouw huur per jaar €    155.000 

productielijn 

aanschafprijs € 3.900.000 

installatiekosten     €    600.000 

restwaarde €    450.000 

sloopkosten €    120.000 

levensduur 10 jaar 

bijkomende constante 
kosten per jaar €    195.000  

financiering 5% hypothecaire lening € 4.500.000 

Het gebouw en de productielijn kunnen in gebruik worden genomen per  
1 januari 2017. 
Met de bank is overeengekomen dat voor het eerst in 2024 op de lening 
wordt afgelost. 

einde  

Pagina: 106Voor 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).



 VW-0251-h-21-3-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 3 

 
 

oud programma 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; 
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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 1 scorepunt afgetrokken 
tot een maximum van 2 scorepunten per opgave. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
• Indien het “gegarandeerde” dividendpercentage van 6% hoger is dan 

het beschikbare dividendpercentage op een gewoon aandeel, 1 
• ontvangt de aandeelhouder een groter bedrag aan dividend 1 
 

 2 maximumscore 3 
• winstsaldo 1.000.000 

vennootschapsbelasting:   
20% van 200.000 =                          40.000 
25% van (1.000.000 – 200.000) =  200.000   
  240.000 - 1 

        
• 6% preferent dividend: 6% van 500.000 =  30.000 - 1 
• gewoon dividend:  

10% van 3.960.000 = 396.000 - 
toevoeging aan de algemene reserve  € 334.000  1 

 
 3 maximumscore 2 

• totaal dividend: 10% van 10 = 1,00 
dividendbelasting: 15% van 1 =  0,15 -  
uitkeerbaar dividend  0,85   1 

• stockdividend: 5% van 10 = 0,50 - 
uitkeerbaar cashdividend € 0,35    1 
 

of 
 

• 
1
2

 x 396.000 – 15% van 396.000 = 138.600 1 

• uitkeerbaar cashdividend 138.600
396.000

 = € 0,35 1 

 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Bij een naamloze vennootschap kunnen aandelen vrij verkocht worden,  

omdat de aandelen aan toonder zijn.   
 Bij een besloten vennootschap moeten aandelen eerst aangeboden 

worden aan de huidige aandeelhouders en dienen zij goedkeuring te  
verlenen bij de verkoop van de aandelen aan derden.   

 
 5 maximumscore 2 

Waardedaling onroerend goed op balans =  
159.200.000 – 157.000.000 =                          2.200.000 
Afschrijvingskosten onroerend goed =   1.188.000 - 
verandering van de Herwaarderingsreserve  € 1.012.000  
Dit is een daling. 
 
Opmerkingen  
Voor het antwoord € 2.200.000 geen scorepunten toekennen. 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 6 maximumscore 5 
Resultatenrekening Leenders  2017 
Verhuuropbrengsten bedrijfsruimten en 
parkeergelegenheid 

 
15.106 

 

Doorberekende servicekosten 2.417  
Brutohuuropbrengsten  17.523 
Afschrijvingskosten onroerend goed 1.188  
Overige kosten 5.000  
  6.188 
Nettohuuropbrengsten  11.335 
Beheerskosten 1.087  
Financieringsresultaat 4.781  
  5.868 
Resultaat   5.467 
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Vraag Antwoord Scores 

Berekeningen 
Door-
berekende 
service-
kosten 

percentage 
service-
kosten 2017  
 
service- 
kosten 2017 
 
brutohuur- 
opbrengsten 
2017 

2.400
15.000

 x 100% = 16% 

 
 
15.106 x 0,16 = 2.417 
 
 
 
 
17.523 

Financie-
rings- 
resultaat 

gemiddeld 
Vreemd 
vermogen 
 
interest-
kosten 
 
interest-
opbrengsten 
 
financierings
-resultaat 

21.107 72.936 8.386 22.051 73.995 8.383
2

    

 = 103.429 
 
 
103.429 x 4,70% = 4.861 
 
 
4.885 4.077

2
 x 1,78% = 80 

 
4.861 – 80 = 4.781 

 
• 16% 1 
• 17.523 1 
• 4.861 1 
• 80                                                                                                         1 
• 5.467 1 
 

 7 maximumscore 2 

• 2016: 7.505.000
1.480.000

 = € 5,07 

 

2017: 5.467.000
1.510.000

 = € 3,62 1 

• procentuele daling: 3,62 5,07
5,07
  x 100% =  28,60% 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 maximumscore 2 

• Solvabiliteit 31-12-2017: 102.429
170.687

 = 0,60 1 

• De solvabiliteit is groter dan 0,5 en voldoet dus niet aan de geëiste 
waarde van de kredietverstrekkers  1 

 
 9 maximumscore 2 

• Current ratio 31-12-2017 =  2.613 4.885
8.386
  = 0,89 1 

• De current ratio is kleiner dan 1,5 en voldoet dus niet aan de eis van 
de kredietverstrekkers  1 

 
 10 maximumscore 2 

• Een groot deel van het (kort) vreemd vermogen bestaat uit ‘vooruit 
ontvangen huren’  1 

• Dit vreemd vermogen leidt niet tot een betalingsverplichting waardoor 
de liquide middelen voor de aflossing van het overige vreemd 
vermogen gebruikt kunnen worden      1 

 
 11 maximumscore 2 

• Door een stijging van het resultaat, stijgt het eigen vermogen, 
waardoor het totale vermogen toeneemt  1 

• Bij een gelijkblijvend vreemd vermogen zal dit leiden tot een 
verbetering van de solvabiliteit  1 

 
 

Opgave 3 
 

 12 maximumscore 2 
• stukproductie 1 
• er wordt geleverd naar individuele wensen van de opdrachtgever 1 
 
Opmerking 
Het tweede scorepunt wordt alleen toegekend indien het eerste scorepunt 
is behaald. 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Simon doet inkopen op basis van de individuele wensen van de 

afnemer. Indien deze zijn opdracht intrekt, zit Simon wellicht met 
spuitbussen die hij niet kan gebruiken. 

 Dan heeft Simon liquide middelen om spuitbussen te kopen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 14 maximumscore 3 
• omzet = (125 + 12 x 27) + (75 + 6 x 28) + (240 + 24 x 26) = 1.556,00 

ontvangst hiervan in april = 1.556
2

 x 1,21 =        941,38 2 

• debiteuren  847,00 
totale ontvangsten       € 1.788,38 1 

 
 15 maximumscore 4 

Resultatenrekening Simon april 2017 
alle getallen in € berekeningen getallen in € 
   
omzet (zie 1e deel vraag 

14) 
  1.556,00 

kosten:    
materiaal 12 + 6 + 24 x 9

500( x 4) 
1.000

    
  

189,00 

 

interestkosten   4% x  4.000
12

  
13,33 

 

afschrijvingskosten 600
12

  
50,00 

 

overige bedrijfskosten   0,05 x 1.556 77,80  
   330,13 
nettowinst    € 1.225,87 
 
• 189,00 2 
• 13,33 1 
• 1.556,00 + 50,00 + 77,80 + 1.225,87 1 
 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 3 

• 11.050
325

 = 34 1 

• 34 – 36 + 7 – 3 = 2 leden 2 
 

 17 maximumscore 2 
• 36 x 10 x 15 = 5.400 1 
• 5.400 – 5.220 + 880 = € 1.060 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 18 maximumscore 3 
• verwachte workshopbedragen: (4 x 32 + 5 x 29 + 3 x 33) x 15 = 5.580 1 
• verwachte kosten: 12 x 1.200 + (4 x 2 + 3 x 3) x 35 = 14.995 1 

• jaarcontributie = 14.995 5.580 500
36

   = € 275,42 1 

 
Opgave 5 

 
 19 maximumscore 4 

• afzet 25 miljoen x 0,15 = 3,75 miljoen doosjes 1 
• winst per 1.000 doosjes:  

verkoopprijs per 1.000 doosjes 562,5 x 1,44
90

 x 100 = 900  

nettowinst per 1.000 doosjes: 0,10 x 900 = 90 2 

• winst over 2016 is 3.750.000
1.000

 x 90 = € 337.500 1 

 
 20 maximumscore 1 

3.750.000 x 1,252 = 5.859.375 doosjes 
 

 21 maximumscore 2 
huurkosten gebouw    155.000 
afschrijvingskosten productielijn  
3.900.000 600.000 (450.000 120.000)

10
    =  417.000 

bijkomende constante kosten    195.000 
interestkosten 4.500.000 x 0,05 =    225.000 
totale constante kosten              € 992.000 
  

 22 maximumscore 2 
zie grafiek bij vraag 24 
 
Toelichting: 
b  dekkingsbijdrage Nederland per 1.000 doosjes (900 – 616) = 284 
c   totale constante kosten (Nederland) (vraag 21) zijn € 992.000 
 
Opmerking 
Voor elke juiste lijn wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

 23 maximumscore 2 
Het verschil in dekkingsbijdrage is 284 – 90 = 194 per 1.000 doosjes. 
194q > 992.000 geeft q > 5.113.402,062 doosjes. Dit wordt 5.113.403 
doosjes. 
 
Opmerking 
Wanneer niet correct is afgerond, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
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Vraag Antwoord Scores 

24 maximumscore 2 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

x € 1.000

winst NL

winst India

doosjes paracetamol (x 1.000)

b

c
a

totale dekkingsbijdragen, totale constante kosten

• winst India 1 
• winst Nederland 1 

25 maximumscore 2 
• Het moment waarop een grotere winst wordt behaald bij productie in

Nederland dan bij inkoop in India wordt vóór eind 2019 behaald
(5.113.403 < 5.859.375) 1 

• Ja, de AVA besluit om akkoord te gaan met het plan 1 

Opgave 6 

26 maximumscore 2 
• omzet:

11.000 x 460 + 22.000 x 440 + 23.000 x 420 = 24.400.000 1 
• inkoopwaarde van de omzet:

23.000 x 300 + 18.000 x 350 + 12.000 x 390 +
3.000 x 420 = - 19.140.000
brutowinst €   5.260.000 1 

27 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Door de dalende inkooprijs ontstaat er geen realistisch beeld van de 

brutowinst.  
 Door de fluctuerende inkooprijs is de voorraadadministratie lastig. 
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Vraag Antwoord Scores 

 28 maximumscore 2 
• waarde volgens lifo 6.000 x 300 + 3.000 x 420 =  3.060.000 1 
• waarde volgens vvp 9.000 x 250 = - 2.250.000 

waardedaling van de voorraad            €   810.000 1 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 12 juli. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 1   Jaarverslag 2017 Leenders nv (aangepast) 
informatiebron 2   Jaarverslag 2017 Leenders nv (aangepast) 

einde  
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VW-0251-a-19-1-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 management & organisatie 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 21 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
    
Het bedrijf Birdsnest produceert en verkoopt uitsluitend twee types 
volières. Dit zijn de types Zwerm (zie afbeelding) en Kolonie. 
 

 
 
Uit de voorcalculatie over 2018 zijn de volgende gegevens bekend voor 
het berekenen van de fabricagekostprijs: 
 
 Bij een verwachte productie van 6.000 volières type Zwerm en  

7.500 volières type Kolonie zijn: 
 

totale directe materiaalkosten € 915.000 

totale directe arbeidskosten € 450.000 

totale indirecte fabricagekosten € 564.686 

 
 Alle directe en indirecte fabricagekosten zijn proportioneel variabel. Er 

zijn geen constante fabricagekosten. 
 De directe fabricagekosten per type volière zijn: 
 

 type Zwerm type Kolonie 

materiaalkosten € 90 € 50 

arbeid à € 40 per uur 75 minuten 30 minuten 
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Birdsnest past voor het bepalen van de fabricagekostprijs de verfijnde 
opslagmethode toe. 
 Van de totale indirecte fabricagekosten hangt 87,5% samen met de 

directe materiaalkosten.  
 Het overige deel van de indirecte fabricagekosten (“de overige 

indirecte fabricagekosten”) wordt toegerekend aan een product door 
middel van een opslag in de vorm van een opslagpercentage op de 
directe arbeidskosten. Dit opslagpercentage is 15,7%. 

 
3p 1 Bereken de fabricagekostprijs van een volière type Zwerm in 2018.  

 
In januari 2019 heeft Birdsnest de beschikking over de nacalculatorische 
gegevens over 2018: 
 Er zijn 6.200 volières type Zwerm en 7.400 volières type Kolonie 

geproduceerd. 
 De totale directe arbeidskosten zijn € 480.900. 
 De totale overige indirecte fabricagekosten zijn € 68.900. 
 

3p 2 Bereken het budgetresultaat over 2018 op de overige indirecte 
fabricagekosten. Geef aan of er sprake is van een voordelig/+/positief of 
van een nadelig/-/negatief resultaat. 
 
Omdat de afzet en winstmarge op de volière type Kolonie onder druk 
staan, gaat Birdsnest in 2019 alleen nog maar de volière type Zwerm 
produceren. Hierdoor kan Birdsnest de verfijnde opslagmethode niet meer 
gebruiken. 
 

1p 3 Geef een reden dat in 2019 voor het berekenen van de fabricagekostprijs 
van de volière type Zwerm het niet mogelijk is gebruik te maken van de 
verfijnde opslagmethode. 
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Opgave 2 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
De belastingen blijven in deze opgave buiten beschouwing. 
 
Marbro nv is een Nederlands bedrijf dat wereldwijd actief is in drie 
verschillende productgroepen: levensmiddelen, persoonlijke verzorging en 
schoonmaakmiddelen. Een van de aandeelhouders is een grote 
Amerikaanse investeringsmaatschappij, genaamd BlueStone. 
 

 
 
Marbro heeft sinds 2012 verschillende ontwikkelingen doorgemaakt: 
 

 periode ontwikkeling 

1 2012-2017 duurzame en stabiele groei 

2 begin 2018 kritiek van Amerikaanse aandeelhouder BlueStone 

3 juli 2018 reactie van de directie van Marbro 

 
Periode 1, 2012-2017 duurzame en stabiele groei 
 
De groei zou volgens de directie van Marbro voor een deel moeten komen 
door het overnemen van bestaande bedrijven en voor een deel door het 
aanpassen van het productieproces aan Marbro’s normen over 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In informatiebronnen 1 en 2 
staan de balansen en enkele overige gegevens van Marbro over 2016 en 
2017. 
 

2p 4 Uit de verandering van welke balanspost valt eenduidig op te maken dat 
de groei van het balanstotaal van Marbro mede wordt veroorzaakt door 
overnames? Licht het antwoord toe. 
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In het jaarverslag over 2017 geeft de directie aan tevreden te zijn over de 
prestaties van Marbro, getuige de hoge rentabiliteit van het totale 
vermogen (RTV).  
 

3p 5 Bereken het gemiddelde bedrag van de Reserves van Marbro in 2017. 
 

2p 6 Bereken de RTV van Marbro over 2017 (zie formuleblad). 
 
Periode 2, begin 2018 kritiek van Amerikaanse aandeelhouder 
BlueStone 
 
In de periode 2012-2017 heeft Marbro een eigen beleid ontwikkeld, dat 
niet overeenkomt met de wensen van aandeelhouder BlueStone. 
 

 Marbro BlueStone 

doelstelling duurzame en stabiele groei op 
lange termijn 

maximaal rendement 
voor de beleggers 

bedrijfsmissie  eerlijke behandeling van  
leveranciers en personeel 

 aandacht voor positie van  
vrouwen 

 nadruk op recycling van 
afval 

Het belang van de 
beleggers staat voorop. 

meten van 
rendement voor 
aandeelhouders 

via REV  via dividendrendement 
(zie formuleblad). Dit 
moet minimaal 9% zijn. 

 
Om aan te geven dat de directie juist wel voldoende oog heeft gehad voor 
het belang van de aandeelhouders, wijst Marbro op de hoogte van de 
rentabiliteit van het eigen vermogen (REV). Deze is maar liefst 33,5% 
over 2017. 
 
BlueStone is echter van mening dat het dividendrendement in het 
algemeen meer relevante informatie geeft voor het meten van het 
rendement voor aandeelhouders dan de REV. 
 

2p 7 Onderbouw deze mening van BlueStone.  
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De directie van Marbro is het niet eens met de mening van BlueStone. Het 
feit dat het dividendrendement niet aan de norm van BlueStone voldoet, 
zou volgens de directie geen indicatie zijn van slecht presteren. Het is 
juist het gevolg van goed presteren en dus van de snel stijgende 
waardering van aandeelhouders voor “duurzame en stabiele groei op 
lange termijn”. 
 

2p 8 Leg uit dat het dividendrendement juist door het goed presteren van 
Marbro kan dalen. Betrek in het antwoord de teller en de noemer van het 
dividendrendement (zie formuleblad). 
 
BlueStone houdt toch vast aan de dividendrendementseis. BlueStone is 
van mening dat het belang van de aandeelhouders is verwaarloosd, 
omdat in 2017 niet is voldaan aan hun eis van minimaal 9% 
dividendrendement. 
 

3p 9 Toon aan met een berekening dat het dividendrendement van Marbro 
over 2017 niet aan de eis van BlueStone voldeed (zie formuleblad). 
 
Periode 3, juli 2018 reactie van de directie van Marbro 
 
Medio 2018 presenteert de directie van Marbro een plan van aanpak, 
waarmee zij aandeelhouder BlueStone tevreden wil stellen. Het jaar 2018 
is een overgangsjaar. In 2019 zijn de effecten meetbaar  
(zie informatiebronnen 3 en 4). 
 

2p 10 Bereken het in 2019 te ontvangen incidenteel dividend per aandeel uit de 
verkoop van productgroep Schoonmaakmiddelen. Rond het antwoord af  
op eurocenten. 
 

2p 11 Bereken de winst over 2019 die Marbro volgens het plan van aanpak 
verwacht te behalen. Rond het antwoord af op hele miljoenen euro’s. 
 

Pagina: 124Voor 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).



 

 VW-0251-a-19-1-o 7 / 15 lees verder ►►►

De conclusie  
 

2p 12 Bereken met hoeveel procent de verwachte winst per aandeel van 2019 
zal toenemen ten opzichte van de winst per aandeel van 2017. 
 
Bluestone belooft zich voorlopig van commentaar te onthouden als in 
2019 het verwachte dividendrendement minstens 9% is. 
 

3p 13 Lukt het de directie van Marbro om Bluestone tevreden te stellen? 
Motiveer het antwoord met een berekening. 
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Opgave 3 

 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Keydon vof produceert en verkoopt uitsluitend één type schildersezel. 
Over 2019 zijn de volgende voorcalculatorische gegevens bekend: 
 

verkoopprijs € 125 per stuk 

totale constante kosten € 120.000  

totale variabele kosten € 25.000  

productie/afzet 5.000 stuks 

productiecapaciteit 8.000 stuks 
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productie/afzet

Legenda:
verkoopresultaat
bedrijfsresultaat

1.0001.0001.000 2.0002.0002.000 3.0003.0003.000

 
 
Bij het snijpunt van de lijnen van het verkoopresultaat en het 
bedrijfsresultaat is de productie en afzet 4.000 stuks en elk genoemd 
resultaat € 360.000.  
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2p 14 Bereken de standaardkostprijs van een schildersezel.  
 

2p 15 Teken in de grafiek op de uitwerkbijlage de lijn die het verband weergeeft 
tussen het verwachte bezettingsresultaat over 2019 en de productie/afzet 
van 0 tot 8.000 stuks.  
 

2p 16 Bereken met behulp van het verwachte bezettingsresultaat het verwachte 
bedrijfsresultaat over 2019. Geef aan of er sprake is van een 
voordelig/+/positief of van een nadelig/-/negatief resultaat. 
 

1p 17 Geef in de grafiek op de uitwerkbijlage op de juiste as met een X de 
verwachte break-evenafzet in 2019 aan.  
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Opgave 4 

 
Bij deze opgave hoort informatiebron 5. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
 

 
 
De penningmeester van judovereniging Tai-otoshi uit Drunen heeft ten 
behoeve van de Algemene Ledenvergadering (gedeeltelijk ingevulde) 
financiële overzichten met betrekking tot 2018 opgesteld (zie 
informatiebron 5). Alle getallen zijn in euro’s. Alle transitorische posten 
worden in het daarop volgende kalenderjaar verrekend. 
Op de 4%-Lening is in de loop van 2018 afgelost. 
Alle betalingen en ontvangsten vinden plaats per kas of per bank. 
 

2p 18 Bereken de interestlasten over de 4%-Lening (a) over 2018. 
 

3p 19 Bereken de contributieontvangsten (b) in 2018. 
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De judovereniging koopt judopakken in en verkoopt deze aan haar leden. 
 

2p 20 Bereken de omvang van de balanspost voorraad judopakken (c) per  
31 december 2018. 
 

2p 21 Bereken het kassaldo (d) per 31 december 2018. 
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Opgave 5 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
De neven Chiel en Cor Withuys uit Borne hebben sinds 2001 een 
handelsonderneming in witgoed: Withuys bv.  
Door het steeds transparanter worden van de markt voor witgoed komt de 
brutowinstmarge onder druk te staan. Vooral de productgroep 
wasmachines heeft hier erg onder te lijden. Sinds 2010 is de 
brutowinstmarge bij wasmachines gemiddeld 40% van de verkoopprijs. 
 
In informatiebron 6 staan enkele kerngegevens van Withuys met 
betrekking tot de productgroep wasmachines. 
De Whirlpool Supreme Care (WSC) wordt al jaren het meest verkocht.   
 

1p 22 Toon aan dat de brutowinstmarge uit de verkoop door Withuys van de 
WSC in het eerste kwartaal van 2018 onder de 40% ligt. 
 
Chiel en Cor willen meer winst behalen uit de productgroep wasmachines. 
Ze onderzoeken of het zinvol is om te gaan inspelen op de trend om 
wasmachines te leasen. Vooral bij studenten is het leasen van een 
wasmachine zeer populair.  
 
Chiel en Cor zijn voornemens om alleen de WSC per 1 juli 2018 ook als 
lease-optie aan te bieden (zie informatiebron 7). Deze wasmachine heeft 
een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. 
 

2p 23 Beargumenteer met behulp van informatiebron 7 dat de lease-optie die 
Withuys aanbiedt een kenmerk heeft van zowel financial lease als  
operational lease.  
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In informatiebron 8 staat informatie over de verwachte ontvangsten en 
uitgaven met betrekking tot het leasen van de WSC. 
 
Chiel stelt voor om de lease-optie definitief te gaan aanbieden als de 
verwachte nettowinst per geleasete WSC over de gehele looptijd meer is 
dan € 350. Cor vindt dat ze beter kunnen kijken naar de netto contante 
waarde van de investering. 
 

2p 24 Leg uit dat Cor de netto contante waarde van een investering een betere 
maatstaf vindt voor de beoordeling van de investering dan de winst over 
de gehele looptijd als gevolg van de investering. 
 
Cor weet Chiel te overtuigen en besloten wordt om de netto contante 
waarde van de investering op 1 juli 2018 als maatstaf te nemen. Hierbij 
wordt een rekenrente van 0,6% per maand gehanteerd. 
 

4p 25 Bereken de contante waarde op 1 juli 2018 van de totale verwachte 
ontvangsten per WSC (zie formuleblad). 
 
Onderhoud en reparatie worden uitbesteed aan onderhoudsbedrijf Titius. 
De contante waarde van de betalingen aan Titius op 1 juli 2018 is  
€ 252,82 per WSC. 
 

3p 26 Zal Withuys de lease-optie per 1 juli 2018 gaan aanbieden? Motiveer het 
antwoord met behulp van een berekening en de netto contante waarde 
van de investering. 
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Opgave 6 

 
De komst van online taxidiensten kan traditionele taxibedrijven, zoals Taxi 
Gravas, financiële problemen bezorgen. De balans per 1 maart 2019 van 
taxibedrijf Gravas bv is gegeven: 
 

 

Balans Taxi Gravas bv per 1 maart 2019 (getallen x € 1) 

debet  credit 

Garage 85.000 Aandelenvermogen 20.000 

Taxi’s  63.600 Reserves 1)-/- 17.500 

Vlottende activa 12.300 5% Hypothecaire lening 80.400 

Kas 324 Te betalen belasting 14.020 

  Te betalen sociale 
lasten 

 
13.600 

  Te betalen nettoloon 25.600 

  Crediteuren 19.624 

  Bank 9.980 

               Resultaat 2019 1)-/- 4.500 

 161.224  161.224 

 
Op bovenstaande balans staan de Reserves met een negatief bedrag 
genoteerd. 
 

1p 27 Leg uit op welke wijze een negatieve reserve op een balans kan ontstaan. 
 
Het niet (kunnen) betalen van schulden kan leiden tot een 
faillissementsaanvraag bij de rechtbank. Een schuldenaar kan echter van 
mening zijn dat zijn betalingsproblemen tijdelijk zijn. 
 

1p 28 Wat kan in deze situatie de schuldenaar bij de rechtbank aanvragen?  
 

noot 1 -/- = negatief 
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Op 1 maart 2019 is een faillissementsaanvraag ingediend door enkele 
handelscrediteuren en heeft de rechtbank een curator aangesteld. 
De curator houdt rekening met onderstaande volgorde en voor welke 
soort bedragen belanghebbenden aanspraak kunnen maken op de 
opbrengsten uit de boedelverkoop van Taxi Gravas.  
 
1 hypotheeknemers: voor hun hypotheekrecht 
2 curator: boedelschulden (schulden, ontstaan door het afwikkelen van 

het faillissement) 
3 belastingdienst en sociale-zekerheidsinstellingen: belasting en sociale 

premies 
4 werknemers: achterstallig loon  
5 concurrente schuldeisers (overige schuldeisers, zonder voorrang): 

voor hun vordering 
 
In de executoriale fase van het faillissement gaat de curator over tot 
verkoop van de bezittingen van Taxi Gravas en verdeling van de 
opbrengst onder de schuldeisers. 
 Op een veiling brachten de garage € 82.400 en de taxi’s en de 

vlottende activa tezamen € 66.000 op. 
 De kosten van het afwikkelen van het faillissement (boedelschulden) 

waren in totaal € 12.500. 
 
De indieners van de faillissementsaanvraag vragen zich af in hoeverre zij 
hun vorderingen kunnen innen. 
 

3p 29 Laat met een berekening zien welk bedrag de concurrente schuldeisers in 
totaal te verdelen hebben. 
 

einde  
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Formuleblad 

 
Voor beantwoording van de vragen 6, 8 en 9 zijn de volgende formules 
beschikbaar. 
 

 6 rentabiliteit van het totaal vermogen (RTV) =  
winst + interestkosten

gemiddeld totaal vermogen
 x 100% 

 
 8, 9 dividendrendement =  

dividend per aandeel

beurskoers 1 januari
 x 100% 

Pagina: 135Voor 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).



 

 VW-0251-a-19-1-b 3 / 12 lees verder ►►►

Voor beantwoording van vraag 25 zijn de volgende formules beschikbaar. 
 

 25 formules voor samengestelde interest: 

i =
p

100  
 
C = K x (1 + i)-n 
 

Cn = T x  
- n1 - (1 + i) 

T
i

                 

 
hierbij gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
   
somformule meetkundige reeks: 

S = a x  
nr  - 1

r - 1
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 

  n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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Informatiebron 1 

 
Balans Marbro 

 

 
Toelichting 

De toename van de Reserves wordt voor de helft veroorzaakt door een  
herwaardering van de productiemiddelen per 1 april 2017. 
Alle overige veranderingen van de balansposten hebben gelijkmatig 
verspreid over het jaar plaatsgevonden. 
 

Balans na winstverdeling Marbro per 31 december 
(getallen x € 1 miljoen) 

debet     credit 

 2017 2016  2017 2016 

Goodwill 17.993 16.557  Aandelenvermogen 484 484 

Productiemiddelen 24.552 23.055 Reserves 16.478 15.598 

Vlottende activa 10.502  10.384  Voorzieningen 2.672 1.803 

 
Liquide middelen 

 
3.382 

 
2.302 

Schulden op lange 
termijn 

 
16.239 

 
14.394 

  
           

 
             

Schulden op korte 
termijn 

 
20.556 

 
20.019 

 56.429 52.298  56.429 52.298 
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Informatiebron 2 

 
Enkele kerngegevens Marbro 
 

 2017 2016 

omzet (€ miljoen) 54.173 52.512 

interestkosten (€ miljoen) 985 905 

winst (€ miljoen) 5.566 5.203 

dividend (€ miljoen) 3.872  

winst per aandeel (€) 1,84 1,72 

dividend per aandeel (€)   1,21 

nominale waarde per aandeel (€) 0,16 0,16 

 
 
Gegevens over de beurskoers van Marbro op 1 januari 
 

 2018 2017 

beurskoers 1 januari (€) 19,70 15,12 
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Informatiebron 3 

 
Plan van aanpak van Marbro om de aandeelhouders tevreden te 
stellen 
 

tijdstip plan verwacht gevolg 

medio 
2018 

verkoop van de productgroep 
Schoonmaakmiddelen tegen 
een bedrag van 20 x de winst 
van de productgroep over 
2017  

Bij de verkoop van de 
productgroep 
Schoonmaakmiddelen wordt 
boekwinst behaald. Deze wordt  
begin 2019 volledig aan de 
aandeelhouders uitgekeerd in de 
vorm van incidenteel dividend. 
 

eind 
2018 

Van de ontvangsten uit de 
verkoop van de productgroep 
Schoonmaakmiddelen wordt 
€ 7.823.000 geïnvesteerd in 
de productgroep Persoonlijke 
verzorging.  

De winst van de productgroep 
Persoonlijke verzorging in 2019 
neemt met hetzelfde percentage 
toe als de procentuele toename 
van de balanswaarde van de 
productgroep Persoonlijke 
verzorging door de investering. 
De winst van de productgroep 
Levensmiddelen blijft in 2018 en 
2019 gelijk aan die in 2017. 
 

  Het gewoon dividend in euro per 
aandeel: 
 over 2018: blijft in euro’s 

gelijk aan dat uit 2017. 
 over 2019: zal met hetzelfde  

percentage toenemen als  
waarmee ook de winst per  
aandeel in 2019 ten opzichte  
van 2017 zal toenemen.  

 

  Beleggers wachten af: de 
beurskoers van een aandeel zal 
op 1 januari 2019 naar 
verwachting gelijk zijn aan die 
van 1 januari 2018. 
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Informatiebron 4 

 
Gegevens Marbro per productgroep (getallen x € 1 miljoen) 
 
 

 levensmiddelen persoonlijke 
verzorging 

schoonmaakmiddelen 

omzet 2017 22.621 20.362 11.190 

winst 2017 2.260 2.849 457 

    

balanswaarde1) 

medio 2018  
 

18.099 
 

15.095 
 

7.823 

 

 
 
 
 
 
 

noot 1  Een eventueel verschil tussen de som van de balanswaardes van de productgroepen 

en de totale balanswaarde van Marbro wordt veroorzaakt door het feit dat er ook activa 

zijn die niet toe te schrijven zijn aan afzonderlijke productgroepen. 
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Informatiebron 5 

 
Balans Tai-otoshi per 1 januari 2018 in € 

debet   credit 

Judomatten 23.000  Eigen vermogen 15.120 

Inventaris 2.700 4%-Lening 6.000 

 
Voorraad judopakken 

 
800 

Vooruitontvangen 
contributie voor 2018 

 
660 

Nog te ontvangen 
contributie over 2017 

 
440 

Nog te betalen huur dojo¹) 
over 2017 

 
60 

 
Kas 

 
120 

Nog te betalen vergoeding 
judoleraren over 2017 

 
150 

  Nog te betalen interest 
over 2017 

 
60 

  Nog te betalen afdracht 
Judo Bond Nederland over 
2017 

 
 

50 

              Bank  4.960 

 27.060  27.060 

 
 

Staat van baten en lasten van Tai-otoshi over 2018 in € 

baten   lasten 

Contributie 19.800 Vergoeding judoleraren 4.500 

Verkoop judopakken 1.785 Huur dojo  … 

  Inkoopwaarde van de 
verkochte judopakken 

 
1.680 

  Afschrijvingslasten 
judomatten  

 
3.000 

  Afschrijvingslasten 
inventaris  

 
400 

  Interestlasten 4%-Lening (a) 

  Afdracht Judo Bond 
Nederland 

 
100 

  Diversen 1.000 

               Saldo baten en lasten 3.171 

    21.585  21.585 

 

noot 1 dojo = oefenruimte bij de judosport 
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Overzicht van ontvangsten en uitgaven Tai-otoshi over 2018 in €  

ontvangsten   uitgaven 

Contributie (b) Vergoeding judoleraren 4.450 

Verkoop judopakken 1.785 Inkoop judopakken 1.520 

  Huur dojo … 

  Aflossing 4%-Lening 600 

  Afdracht Judo Bond 
Nederland  

 
200 

  Interest 4%-Lening 240 

  Diversen 1.000 

  
            

Saldo ontvangsten en 
uitgaven 

 
4.586 

 …  … 

 
 

Balans Tai-otoshi per 31 december 2018 in € 

debet   credit 

Judomatten 19.000  Eigen vermogen … 

Inventaris 2.300 4%-Lening 5.400 

 
Voorraad judopakken 

 
(c)  

Vooruitontvangen 
contributie voor 2019 

 
330 

Vooruitbetaalde afdracht 
Judo Bond Nederland 
voor 2019 

 
 

50 

Nog te betalen 
vergoeding judoleraren 
over 2018  

 
 

200 

Vooruitbetaalde huur 
dojo voor 2019  

 
… 

Nog te betalen interest 
over 2018  

 
54 

Nog te ontvangen 
contributie over 2018 

 
550 

 
Bank 

 
500 

Kas (d)           

 …….  …… 
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Informatiebron 6  

 
Kerncijfers Withuys bv van de productgroep wasmachines 
 
De productgroep wasmachines bestaat uit 8 typen. 
Van deze typen wasmachines is de opbouw van de verkoopprijzen van 
het eerste kwartaal 2018 bekend: 
 
 

€ 0
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€ 400
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Legenda:
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opbouw verkoopprijzen wasmachines

€ 385 € 415

€ 650 € 675

€ 315 € 365
€ 300 € 320

€ 94
€ 104

€ 169 € 174

€ 84
€ 94

€ 90 € 79

 
 
  

Pagina: 143Voor 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).



 

 VW-0251-a-19-1-b 11 / 12 lees verder ►►►

Informatiebron 7 

 
Uit reclamefolder Withuys: 
 
Wasmachine leasen bij Withuys? 
 
Een wasmachine leasen bij Withuys is ideaal voor studenten!  
 
Het leasecontract inclusief onderhoud is de ideale combinatie voor 
onbezorgd wassen! Je betaalt aan Withuys slechts € 15 per maand! 
 
Leasecontract 
 
Leasecontract, waarom? Simpel. Hier staan de voordelen overzichtelijk 
onder elkaar: 
1 Je hoeft niet in één keer een groot bedrag te betalen. 
2 Je betaalt maandelijks een vast laag bedrag van € 15 gedurende de 

vaste looptijd van 5 jaar.  
3 Wij bezorgen en installeren de wasmachine voor jou! 
4 Je hebt volledige garantie tijdens de leaseperiode. 
5 Gedurende de leaseperiode zijn alle uitgaven aan onderhoud voor 

onze rekening! 
 
Wasmachine leasen? Bestel eenvoudig via onze website. Je wordt dan 
binnen één werkdag teruggebeld om de bestelling af te ronden. Je hoeft 
niet met zwaar witgoed te sjouwen, want wij komen de wasmachine 
bezorgen en installeren. De monteur legt uit hoe de wasmachine werkt.   
 
Onderhoud 
 
1 Bij defecten komt een onderhoudsmonteur binnen twee werkdagen de 

wasmachine repareren. Moet de wasmachine mee voor reparatie, dan 
krijg je voor de overbrugging van de reparatieperiode een andere 
wasmachine. 

2 Periodiek komt een onderhoudsmonteur de werking van de 
wasmachine checken. 

3 Er zit geen maximum aan het aantal keren dat je een 
onderhoudsmonteur kunt laten komen. 

 
Ideaal voor studentenhuizen 
 
Wasmachines leasen wordt het meest gedaan door studenten in 
studentenhuizen, omdat de leasekosten maandelijks verdeeld kunnen 
worden onder huisgenoten. Hoe makkelijk is dat voor studenten? 
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Informatiebron 8 

 
De ontvangsten en uitgaven van het leasen per WSC voor Withuys 
 
Ontvangsten 
 
Leasebedragen 
De leasecontracten zijn enkel af te sluiten per eerste dag van een maand.  
Het maandelijks te ontvangen bedrag (€ 15) dient door de lessee op elke 
eerste dag van een maand voor die maand vooruit te worden betaald. 
 
Withuys gaat ervan uit dat de inkoopprijs van de WSC niet verandert en 
dat de restwaarde 20% van de inkoopprijs is. Voor deze restwaarde zal de 
WSC na de gebruiksduur verkocht worden. De lessee heeft als eerste de 
mogelijkheid de wasmachine te kopen. Is de lessee niet geïnteresseerd, 
dan wordt de WSC voor de restwaarde aan een opkoper van 
tweedehands witgoed verkocht. 
 
 
Uitgaven 
 
Financiering 
Withuys zal geleasete wasmachines zelf financieren. Withuys zal de 
wasmachines zelf op de eerste dag van het leasecontract inkopen en 
betalen. 
 
Bezorging en installatie 
De bezorging en installatie worden uitbesteed aan installatiebedrijf 
Bernardus. Op de eerste dag van de leasetermijn betaalt Withuys aan 
Bernardus een bedrag van € 125 per geleasete WSC. 
 
Onderhoud en reparatie 
Onderhoud en reparatie worden uitbesteed aan onderhoudsbedrijf Titius. 
Op elke eerste dag van de maand betaalt Withuys € 5 per geleasete WSC 
aan Titius. 
 
 
 
 

einde  
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management & organisatie VWO 2019-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

15 en 17  
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Legenda:
verkoopresultaat
bedrijfsresultaat

1.0001.0001.000 2.0002.0002.000 3.0003.0003.000

 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

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 
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. 

 VW-0251-a-19-1-c 3 lees verder ►►► 
 

Pagina: 149Voor 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).



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

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 3 
• opslagpercentage indirecte materiaalkosten:    

87,5% x 564.686
915.000

  = 54% 1 

• directe materiaalkosten                     90,00 
directe arbeidskosten                        50,00 
opslag indirecte fabricagekosten       
0,54 x € 90 =                                  48,60    
opslag overige indirecte fabricagekosten  
0,157 x € 50 =                                              7,85    
fabricagekostprijs                                  € 196,45 2 

 
Opmerking 
Voor afrondingsverschillen geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 2 maximumscore 3 
• toegestane directe arbeidskosten: 

40 x 75
60

 x 6.200 + 40 x 30
60

 x 7.400 = 458.000  1 

• toegestane overige indirecte fabricagekosten:  
458.000 x 0,157 =     71.906   1 

• werkelijke overige indirecte fabricagekosten:    68.900  – 
budgetresultaat overige indirecte fabricagekosten:  €    3.006 
                                                                               voordelig/+/positief 1 

 
 3 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Er zijn geen indirecte kosten. 
− Alle kosten zijn direct. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
• Goodwill   1 
• Bij overname van een andere onderneming tegen een overnameprijs 

die hoger is dan het eigen vermogen van de overgenomen 
onderneming, ontstaat goodwill. (Een toename van de balanspost 
Productiemiddelen kan ook alleen door eigen groei zijn veroorzaakt.)  1 

 
Opmerking: 
Het tweede scorepunt kan alleen worden toegekend als het eerste 
scorepunt is behaald. 
 

 5 maximumscore 3 
• 16.478 – 15.598 = 880  

880
2

 = 440 1 

• 16.478 440 15.598
2

− +  + 440 x 9
12

 = € 16.148 2 

 
Opmerking 
Wanneer het gemiddelde is genomen van de reserves op 1 januari en op 
31 december, wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

 6 maximumscore 2 
• GEV = 16.148 + 484 = 16.632 

GVV = 2.672 16.239 20.556 1.803 14.394 20.019
2

+ + + + +  = 37.841,50 1 

• +
+

5.566 985
16.632 37.841,50

 x 100% = 12% 1 

 
 7 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste onderbouwing zijn: 
− De REV betreft de hele winst, het dividendrendement telt het deel van 

de winst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.   
− De REV is gebaseerd op het totaal eigen vermogen; het  

dividendrendement is gebaseerd op het door de aandeelhouders 
geïnvesteerde bedrag (de beurskoers). 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
• Teller: als de groei van Marbro stabiel is, kunnen omzet, winst en dus 

dividend gestaag groeien 1 
• Noemer: als aandeelhouders dit waarderen, kan de beurskoers van het 

aandeel harder stijgen dan de teller 1 
 

 9 maximumscore 3 
• aantal geplaatste aandelen begin 2017:  

484.000.000
0,16

 = 3.025.000.000 1 

• dividend per aandeel: 3.872.000.000
3.025.000.000

 = 1,28 1 

• dividendrendement over 2017: 1,28
15,12

 x 100% = 8,5% 1 

 
 10 maximumscore 2 

• 20 x 457.000.000 – 7.823.000.000 = 1.317.000.000 1 

• 1.317.000.000
3.025.000.000

 = € 0,44 /44 eurocenten per aandeel (afgerond) 1 

 
 11 maximumscore 2 

• toename balanswaarde groep Persoonlijke verzorging  
7.823.000.000

15.095.000.000
 x 100% = 51,8%  1 

• verwachte winst  
2.260.000.000 + 2.849.000.000 x 1,518 =  6.584.782.000; 
afgerond € 6.585 miljoen        1 

 
 12 maximumscore 2 

• Verwachte winst per aandeel in 2019 is  6.585.000.000
3.025.000.000

 = € 2,18 1 

• 2,18 1,84
1,84
−  x 100% = 18,5% toename 1 

 

 VW-0251-a-19-1-c 7 lees verder ►►► 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 3 
• 1,28 x 1,185 = € 1,52 dividend per aandeel 1 

• dividendrendement is 1,52 0,44
19,70
+  x 100% = 9,9% 1 

• BlueStone is tevreden, want 9,9% > 9% 1 
 

of 
 
• dividend = 1,185 x 3.872.000 + 1.317.000 = 5.905.320 1 
• beurswaarde van alle aandelen: 3.025.000.000 x 19,70 = 

59.592.500.000 1 

• in procenten: 5.905.320.000
59.592.500.000

 x 100% = 9,9% 

BlueStone is tevreden, want 9,9% > 9% 1 
 
 

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 2 
normale productie en afzet is 4.000 stuks (snijpunt verkoopresultaat en  
bezettingsresultaat)  

standaardkostprijs 120.000
4.000

 + 25.000
5.000

 = 30 + 5 = € 35  

 
of 
 
4.000 x (125 – kostprijs) = 360.000 
kostprijs = € 35 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 15 maximumscore 2 
Zie figuur. 
• De lijn begint bij – 120.000 (in hetzelfde startpunt als de lijn van het 

bedrijfsresultaat) 1 
• De lijn is een rechte lijn, de lijn kruist de x-as bij 4.000 stuks en loopt 

door tot een productie/afzet van 8.000 stuks 1 
 

 16 maximumscore 2 
• verkoopresultaat = (125 – 35) x 5.000 =  450.000  (voordelig) 1 
• bezettingsresultaat = (5.000 – 4.000) x 30 =     30.000  (voordelig) 

bedrijfsresultaat =       € 480.000   
                                                                    voordelig/ +/positief   1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 1 

 
 
 

Opgave 4 
 

 18 maximumscore 2 
240 – 60 + 54 = € 234 
 
Opmerking  
Wanneer de + en – verwisseld zijn, geen scorepunten toekennen. 
 

 19 maximumscore 3 
19.800 + 440 + 330 – 550 – 660 = € 19.360 
 
Opmerking 
Voor elk fout bedrag en/of teken (+ / –) 1 scorepunt in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 2 
800 + 1.520 – 1.680 = € 640 
 
Opmerking  
Wanneer de + en – verwisseld zijn, geen scorepunten toekennen. 
 

 21 maximumscore 2 
120 – 4.960 + 4.586 + 500 = € 246 
 
Opmerking 
Voor elke fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 
 

Opgave 5 
 

 22 maximumscore 1 
90

300 90+
x 100% = 23,08% 

 
 23 maximumscore 2 

• Financial lease, want het contract is niet opzegbaar/heeft vaste looptijd  
      (5 jaar)                                                                                                  1 
• Operational lease, want de onderhoudsuitgaven zijn voor de lessor 1 
 

 24 maximumscore 2 
• Bij de netto contante waarde wordt er gekeken naar de momenten dat 

de ontvangsten en uitgaven plaatsvinden 1 
• Dit gebeurt niet bij het bedrag van de totale nettowinst over de gehele 

looptijd 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 4 
• ontvangsten van de maandbedragen: 

15 ( 59

1
1,006

 + 58

1
1,006

 … + 1) =       

 

15 x 
60

59

1 1,006 1x
1,006 11,006

 −
 − 

 =  758,46 3 

(a = 59

1
1,006

   r =1,006     n = 60    S = 50,56370281)   

of 

15 x 
-591-(1,006)

0,006
+ 15 =                                    758,46 3 

   
• ontvangst restwaarde:  

60

0,20 x 300
1,006

 =   41,91  

                                                                     € 800,37  1 
 

 26 maximumscore 3 
• De netto contante waarde is 800,37 – 125 – 252,82 – 300  = € 122,55 2 
• Dit is groter dan 0, dus Withuys zal de lease-optie gaan aanbieden 1 
 
 

Opgave 6 
 

 27 maximumscore 1 
Er is sprake van verlies in het verleden.  
 

 28 maximumscore 1 
uitstel van betaling/surseance van betaling  
  

 29 maximumscore 3 
• beschikbare liquide middelen 82.400 + 66.000 + 324 =  148.724  1 
• hypotheeknemer 80.400    

boedelschulden  12.500    1 
• belasting en sociale lasten 14.020 + 13.600 =  27.620 

achterstallig loon 25.600  
   146.120 
concurrente schuldeisers          €      2.604  1 
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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 31 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 31 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    VW-0251-a-19-1-c 12 
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VW-0251-a-19-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2019-1 
 

management & organisatie vwo  
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo: 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 11 moet 
 
• toename balanswaarde groep Persoonlijke verzorging  

7.823.000.000

15.095.000.000
 x 100% = 51,8%  1 

• verwachte winst  
2.260.000.000 + 2.849.000.000 x 1,518 =  6.584.782.000; 
afgerond € 6.585 miljoen        1 

 
vervangen worden door: 
 
• toename balanswaarde groep Persoonlijke verzorging  

7.823.000

15.095.000.000
 x 100% = 0,051825%  1 

• verwachte winst  
2.260.000.000 + 2.849.000.000 x 1,00051825 =  5.110.476.494; 
afgerond € 5.110 miljoen        1 

 
en 
 
Op pagina 7, bij vraag 12 moeten altijd 2 scorepunten worden toegekend, ongeacht of 
er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.  
 
en  
 
Op pagina 8, bij vraag 13 moeten altijd 3 scorepunten worden toegekend, ongeacht of 
er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.  
 
Toelichting: 
In informatiebron 3 staat dat de investering € 7.823.000 bedraagt, terwijl in het 
correctievoorschrift is gerekend met € 7.823.000.000. Hierdoor ontstaat bij vraag 11 een 
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VW-0251-a-19-1-c-A 

ander antwoord. Vervolgens ontstaat er bij vraag 12 een afname van de verwachte 
winst per aandeel, terwijl in vraag 12 wordt vermeld dat er een toename van de 
verwachte winst per aandeel is. Dit kan leiden tot verwarring bij de kandidaat. Deze 
verwarring kan doorwerken in de beantwoording van vraag 13. 
 
en 
 
Op pagina 8, bij vraag 14 moet 
 
normale productie en afzet is 4.000 stuks (snijpunt verkoopresultaat en  
bezettingsresultaat) 
 
vervangen worden door: 
 
normale productie en afzet is 4.000 stuks (snijpunt verkoopresultaat en bedrijfsresultaat) 
 
en de volgende Opmerking moet worden toegevoegd: 
 
Aangezien dit deel van het antwoord tussen haakjes staat, hoeft de kandidaat overigens 
dit snijpunt niet te benoemen. 
 
en 
 
Op pagina 10 bij vraag 21 moet worden toegevoegd: 
 
Ook goed rekenen: € 1.246 
 
Toelichting: 
Als de kandidaat het kassaldo heeft berekend met behulp van de balanstotalen (dus als 
sluitpost), komt hij uit op een kassaldo van € 1.246. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie 
vwo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 

Pagina: 160Voor 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).



VW-0251-a-19-2-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 management & organisatie 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Flip van Gorkum wil graag een bedrag van € 25.000 lenen voor de 
aanschaf van een nieuwe auto. Bij Kredietboer.nl kunnen persoonlijke 
leningen afgesloten worden voor het aanschaffen van duurzame 
consumptiegoederen. 
 

 
 
Op Kredietboer.nl komt hij de volgende gegevens tegen: 
 

vaste 
looptijd 

kredietbedrag 
in euro’s

maandtermijn1) 
in euro’s 

maandelijkse 
interest

60 maanden 25.000   468,12 0,39%

48 maanden 25.000   570,76 0,38%

36 maanden 25.000   743,00 0,37%

24 maanden 25.000 1.089,19 0,36%

12 maanden 25.000 2.131,03 0,35%

 

 
1p 1 Geef een verklaring voor het verband tussen de looptijd van de lening en 

het maandelijkse interestpercentage. 
 

1p 2 Leg uit dat hier sprake is van afbetaling met behulp van annuïteiten. 
 
Flip besluit een persoonlijke lening bij Kredietboer.nl af te sluiten met een 
looptijd van 36 maanden. 
 

2p 3 Bereken hoeveel interest Flip in de tweede maand betaalt. 
 

noot 1 De maandtermijn dient steeds aan het eind van een maand betaald te worden. 
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Flip wil controleren of er wel correct met de maandelijkse interest van 
0,37% is doorgerekend. 
 

3p 4 Toon aan dat bij de maandelijkse interest van 0,37% de contante waarde 
van de maandtermijnen afgerond € 25.000 is (zie formuleblad). 
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Opgave 2 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. 
 
Joost de Groot is manager en eigenaar van een Hungry Jackrestaurant 
(zie informatiebron 1). Als franchisenemer runt hij zijn eigen restaurant in 
een pand dat eigendom is van de franchisegever (het hoofdkantoor van 
de keten Hungry Jack). De franchiseovereenkomst is opgenomen in 
informatiebron 2.  
Eén van de artikelen in de franchiseovereenkomst is artikel 3.1, waarin 
staat dat de franchisenemer (Joost) verplicht is om een 
ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid te hebben. 
 

1p 5 Noem voor Joost een voordeel van het feit dat zijn restaurant 
rechtspersoonlijkheid heeft. 
 
Als gevolg van artikel 5.2 ontvangt Joost in februari 2019 een 
waarschuwingsbrief van het hoofdkantoor. In deze brief meldt het 
hoofdkantoor dat het niet tevreden is, omdat Joost in 2018 verlies heeft 
geleden (zie informatiebron 3). 
 

2p 6 Noem twee redenen waarom het hoofdkantoor erbij gebaat is dat het 
restaurant van Joost geen verlies lijdt. 
 
Het verlies in 2018 bij het restaurant van Joost wordt mede veroorzaakt 
door een lage efficiëntie bij de verwerking van het rundvlees tot 
hamburgers. De hamburgers bestaan voor 100% uit rundvlees. Het 
rundvlees wordt handmatig verwerkt. Hierbij ontstaat verspilling van 
rundvlees. Er wordt te veel rundvlees weggegooid. Het prijsresultaat op 
het rundvlees over 2018 is € 0. 
 

4p 7 Bereken het efficiencyresultaat van Joost over 2018 op het rundvlees. 
Geef aan of er sprake is van een voordelig/+/positief of van een  
nadelig/-/negatief resultaat (zie de informatiebronnen 3 en 4 en het 
formuleblad). 
 
Plan van aanpak 
 
Joost wil graag dat de productie van hamburgers efficiënter wordt en 
vraagt aan het hoofdkantoor toestemming om te mogen investeren in een 
nieuwe inrichting van de keuken met daarin een automatische 
hamburgermaker.  
Voor de financiering wil Joost een annuïteitenlening afsluiten bij het 
hoofdkantoor, waarbij het hoofdkantoor de investering volledig financiert, 
zoals mogelijk is volgens artikel 4.2 van de franchiseovereenkomst.  
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Joost wil dat alles op 1 april 2019 geleverd, geïnstalleerd en operationeel 
is. 
Joost verwacht dat door deze investering de: 
 afschrijvingskosten zullen toenemen, 
 interestkosten zullen toenemen, 
 personeelskosten zullen afnemen, 
 verspilling van rundvlees zal afnemen. 
 
Zie informatiebronnen 5 en 6 voor de vragen 8, 9, 10 en 11. 
 
Joost schrijft af op het investeringsbedrag exclusief btw.  
 

1p 8 Leg uit waarom er niet wordt afgeschreven op de betaalde btw.  
 
De afschrijvingen worden gelijkmatig over het jaar verspreid. 
 

3p 9 Bereken de afschrijvingskosten van Joost over 2019 als gevolg van de 
investering.  
 

2p 10 Bereken de interestkosten van Joost over 2019 van de annuïteitenlening 
als gevolg van de investering. 
 

2p 11 Bereken de verwachte besparing van Joost over 2019 op de 
personeelskosten als gevolg van de investering. 
 
Joost verwacht dat  
 zijn afzet en verkoopprijzen in 2019 ten opzichte van 2018 niet zullen 

veranderen,  
 door de nieuwe keuken het verbruik van rundvlees met 720 kilogram  

afneemt,  
 de overige kosten (naast de genoemde in vraag 9,10 en 11) gelijk 

blijven aan die van 2018. 
 
Het hoofdkantoor zal toestemming geven om te investeren in de 
herinrichting van de keuken en bijdragen aan de financiering, als de 
herinrichting een verwachte positieve bijdrage zal leveren aan het 
resultaat over 2019. 
 

3p 12 Toon door middel van een berekening aan of het hoofdkantoor 
toestemming zal geven voor de investering en financiering in de nieuwe 
keuken. 
 

Pagina: 165Voor 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).



 

 VW-0251-a-19-2-o 6 / 13 lees verder ►►►

Opgave 3 

 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
ByeBike importeert één type elektrische fiets vanuit China naar Nederland 
en verkoopt deze in Nederland aan particulieren. Over het jaar 2018 zijn 
de volgende voor- en nacalculatorische gegevens beschikbaar: 
 

verwachte afzet 7.500 stuks 

gerealiseerde afzet 8.200 stuks 
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2p 13 Bereken de gerealiseerde verkoopprijs in 2018 van een elektrische fiets  
van ByeBike.  
 

3p 14 Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat over 2018. Geef aan of er 
sprake is van een voordelig/+/positief of van een nadelig/-/negatief 
resultaat. 
 

3p 15 Toon met behulp van het gerealiseerde verkoopresultaat en het 
budgetresultaat aan dat de over 2018 gerealiseerde nettowinst van 
ByeBike inderdaad € 1.582.600 is.  
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Opgave 4 

 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Woningverhuurbedrijf Melker bv verhuurt 15 woningen en een 
appartementencomplex in de Utrechtse buurt Oudwijk. 
Hieronder staat de balans van Melker na winstverdeling per  
1 januari 2019. 

 

balans Melker bv per 1 januari 2019 (getallen x € 1) 

debet   credit

Woningen in verhuur 2.250.000 Aandelenkapitaal 500.000

Appartementencomplex  3.156.300 Reserves 1.800.000

 
Overige vaste activa 339.700

Voorziening 
onderhoud 250.000

 
Nog te ontvangen huur 9.600

5% Hypothecaire 
lening1) 3.044.500

 
Bank 2.600

Te betalen 
belasting  90.200

Kas 2.400 Te betalen interest 60.500

 Crediteuren 15.400

 
                

Winst lopend 
boekjaar               0

 5.760.600  5.760.600

 

 
De directie van Melker maakt zich zorgen over de solvabiliteit en zoekt 
naar mogelijkheden om deze te verbeteren. Melker besluit tot een 
herwaardering van het appartementencomplex én tot de verkoop van een 
huurwoning aan een huurder. 
 
Herwaardering 
 
De marktprijzen van onroerend goed zijn de afgelopen jaren fors gestegen 
en Melker besluit tot een herwaardering van het appartementencomplex 
per 1 januari 2019. 
Door de herwaardering op 1 januari 2019 wordt de boekwaarde 
met 11% verhoogd. De bijbehorende restwaarde stijgt  
van € 1.500.000 naar € 1.665.000. 
 

noot 1  De hypothecaire lening heeft betrekking op het appartementencomplex. 
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1p 16 Bereken de omvang van de balanspost Appartementencomplex per  
1 januari 2019, na de herwaardering. 
  
Verkoop van een huurwoning 
 
Op 2 januari wordt de verkoop van de huurwoning afgerond, wat leidt tot 
de volgende veranderingen. 
 
 Op 2 januari 2019 wordt € 140.000 als opbrengst uit de verkoop van 

de huurwoning ontvangen. Op die datum is de boekwaarde  
van de huurwoning € 125.000. 

 Op 2 januari 2019 is aan deze woning € 5.500 Voorziening onderhoud 
verbonden. Dit deel van de voorziening valt vrij ten gunste van het 
resultaat. 

 Met de aanwezige liquide middelen na verkoop van de huurwoning 
wordt eerst de belastingschuld betaald en vervolgens, voor zover 
mogelijk, de interestschuld. 

 
Conclusie 
 
De herwaardering en de verkoop hebben gevolgen voor de balans van 
Melker. 
 

4p 17 Vul op de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort de creditzijde van de 
balans van Melker per 2 januari 2019 in, nadat alle bovenstaande 
financiële feiten uit herwaardering én verkoop zijn verwerkt. 
 
De directie van Melker is opgetogen. “Dit komt mooi uit. Door de 
herwaardering zal de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) over 
2019 toenemen.”  
 

3p 18 Toon aan zonder berekening of de directie gelijk heeft door het directe 
gevolg van de herwaardering op de REV over 2019 te onderzoeken. 
Betrek in het antwoord zowel het teller- als het noemereffect van de REV. 
 
Een mogelijk voordeel van de herwaardering en verkoop is het feit dat de 
bank bereid is om een rekening-courantkrediet te verstrekken, als de 
solvabiliteit (EV/TV x 100%) op grond van de nieuwe balans uit vraag 17 
hoger dan 50% is. 
 

2p 19 Laat met behulp van een berekening zien of de bank bereid is een 
rekening-courantkrediet te verstrekken. 
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Opgave 5 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 10. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Rumak nv is een bedrijf dat vooroploopt in de 3D-printtechnologie. Het 
bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt 3D-printers en  
3D-printaccessoires en levert 3D-printdiensten aan zakelijke klanten. 
Rumak heeft een eigen afdeling Onderzoek en Ontwikkeling. 
 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 
Op 6 februari 2019 presenteert de directie van Rumak op de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zijn jaarrekening over 2018  
(zie informatiebronnen 7 en 8). De directie licht onder andere toe dat de 
dotatie aan de garantievoorziening groter is dan in afgelopen jaren. 
 

1p 20 Wat is in het algemeen het doel van het vormen van een voorziening? 
 
De directie komt met een voorstel ter verdeling van de winst  
(zie informatiebronnen 9 en 10). De directie stelt een dividendpercentage 
van 120% voor. Dit lijkt heel hoog, maar aandeelhouder Tiemen 
relativeert de hoogte van dit percentage. 
 

2p 21 Welk argument, ontleend aan informatiebron 7, kan Tiemen voor zijn 
relativering gebruiken?  
 

2p 22 Bereken hoeveel liquide middelen Rumak nodig heeft om te voldoen aan 
de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de winstverdeling over 
2018 (zie informatiebron 9). 
 
De betalingsverplichtingen die voorvloeien uit de verdeling van de winst 
over 2018 moeten op 1 maart 2019 worden voldaan.  
 

6p 23 Toon aan dat Rumak op 1 maart 2019 niet kan voldoen aan de 
betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de winstverdeling  
(zie informatiebronnen 7 tot en met 10).  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in. 
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Om het liquiditeitsprobleem tegen te gaan, wordt voorgesteld om het 
dividendbeleid aan te passen. Men wil hierbij niet aan de hoogte van het 
beschikbaar gestelde dividend tornen en stelt voor om het 
dividendpercentage van 120% te splitsen in 40% cashdividend en 80% 
stockdividend.  
 

1p 24 Bereken met welk bedrag de betalingsverplichting, die uit de 
winstverdeling voortvloeit, afneemt als gevolg van de aanpassing van het 
dividendbeleid. 
 

2p 25 Kan Rumak, na aanpassing van het dividendbeleid, aan zijn 
betalingsverplichting op 1 maart 2019 voldoen? Motiveer het antwoord 
met behulp van een berekening. 
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Opgave 6 

 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Dansopleiding Coppélia heeft op de laatste vrijdag- en zaterdagavond van 
maart een dansvoorstelling in het plaatselijke theater georganiseerd. De 
voorverkoop is inmiddels afgelopen. Voor Coppélia zijn de kosten van de 
zaalhuur voor beide avonden per avond even hoog. Deze kosten worden 
gerekend tot de constante kosten. De zaalhuur is vooruitbetaald en bij 
annulering is geen restitutie mogelijk. De variabele kosten voor Coppélia 
zijn één drankje per persoon, dat in de toegangsprijs is inbegrepen. 
 
Anderhalve week voor de dansvoorstellingen, nadat de voorverkoop is 
gesloten, maakt de eigenaar van de dansschool de voorlopige “balans” 
op. Dit leidt tot het volgende (gedeeltelijk ingevulde) overzicht. 
 

 vrijdag zaterdag

capaciteit in zitplaatsen 400 400

voorverkoop toegangsbewijzen  120 230

totale omzet voorverkoop (in €) 990,00 1.897,50

totale kosten zaalhuur (in €)  ………. …………

totale kosten drankjes (in €) ………. ………….

totale kosten (in €)  1.262,25 1.504,25

 
1p 26 Bereken de variabele kosten per bezoeker. 

 
1p 27 Bereken de totale kosten voor de zaalhuur voor vrijdag en zaterdag 

samen. 
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Tussen voorverkoop en voorstelling 
 
De eigenaar wil graag 25 vips uitnodigen, die een gratis toegangsbewijs 
(inclusief drankje) krijgen. Daarnaast is hij van plan om de prijs van een 
toegangsbewijs aan de deur met € 1,50 te verlagen en de 
dansvoorstelling extra te promoten. De extra promotiekosten zullen  
€ 150 zijn. 
 
De eigenaar hoopt met de dansvoorstellingen op beide avonden samen 
een totale winst van minimaal € 500 te behalen.  
 

2p 28 Bereken de dekkingsbijdrage per verkocht extra toegangsbewijs. 
 

3p 29 Bereken met behulp van het antwoord van vraag 28 hoeveel extra 
toegangsbewijzen aan de deur verkocht moeten worden om de 
winstdoelstelling te realiseren. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 
 
Voor beantwoording van de vragen 4 en 7 zijn de volgende formules 
beschikbaar: 
 

 4 formules voor samengestelde interest: 

i =
p

100  
 
C = K x (1 + i)-n 
 

Cn = T x 
-n1 - (1 + i)

i
  

 
E = K x (1 + i)n 

 

En = T x 
n(1 + i) x {(1 + i)  - 1}

i
  

 
hierbij gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
 
somformule meetkundige reeks: 

S = a x 
nr  - 1

r - 1
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 

  n = aantal termen van de meetkundige reeks 
 

 7 efficiencyresultaat: (sh – wh) x sp 
 
sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
sp = standaardprijs 
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Informatiebron 1 
 
Hungry Jack 
 
Hungry Jack is een van oorsprong Australische restaurantketen. 
Tegenwoordig is de restaurantketen in de gehele wereld 
vertegenwoordigd. De keten is bekend vanwege de befaamde Hungry 
Jackburger.  
 
De Hungry Jackformule 
 
De menukaart van Hungry Jack is simpel. Op de menukaart kun je kiezen 
uit een losse Hungry Jackburger voor € 6 en het  
Hungry Jackburgermenu (Hungry Jackburger plus friet) voor € 10.  
 
 

 
 
 
De organisatie 
 
Alle Hungry Jackrestaurants worden gerund door franchisenemers. Een 
franchisenemer is een zelfstandige ondernemer, die zich conformeert aan 
de formule van een keten. Hungry Jack heeft met deze franchisenemers 
een franchiseovereenkomst afgesloten, waarin dit is afgesproken.  
 
 

Pagina: 176Voor 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).



 

 VW-0251-a-19-2-b 4 / 11 lees verder ►►►

Informatiebron 2  
 
Franchiseovereenkomst 
 
Enkele bepalingen uit de franchiseovereenkomst: 
 
Artikel 1  
Franchisegever biedt de franchisenemer het gebruik van het pand van de 
franchisegever en de ondernemingsnaam “Hungry Jack” met bijbehorend 
logo aan. 
 
Artikel 2 
2.1 Franchisenemer aanvaardt het aanbod van franchisegever zoals in 
artikel 1 is omschreven en betaalt aan franchisegever voor deze diensten 
15% van de kalendermaandomzet. 
2.2 Franchisenemer verschaft franchisegever iedere maand inzicht in de 
financiële administratie van de franchiseonderneming. 
 
Artikel 3  
3.1 Franchisenemer hanteert een ondernemingsvorm met 
rechtspersoonlijkheid. 
3.2 Franchisenemer volgt de instructies van franchisegever op voor wat 
betreft bedrijfsbeheer, de bepaling van het assortiment, de reclame en de 
verkoopbevordering, de prijspolitiek, de administratie, het 
personeelsbeleid, de wijze van bereiding van producten en de 
kwaliteitsbewaking.  
3.3 Franchisenemer is verplicht zijn ingrediënten in te kopen tegen de 
vastgestelde prijzen bij door het hoofdkantoor geselecteerde leveranciers. 
 
Artikel 4 
4.1 Franchisegever biedt franchisenemer de mogelijkheid vreemd 
vermogen aan te trekken bij franchisegever.  
4.2 Franchisegever verschaft uitsluitend annuïteitenleningen. 
 
Artikel 5 
5.1 Franchisenemer kan de franchiseovereenkomst per aangetekende 
brief opzeggen, waarbij een opzegtermijn van drie maanden in acht moet 
worden genomen. 
5.2 De franchiseovereenkomst wordt opgezegd als franchisenemer 
gedurende meer dan één jaar op rij een negatief resultaat presenteert. 
5.3 Franchisegever is verplicht franchisenemer te informeren wanneer 
niet aan de normen wordt voldaan.  
5.4 Franchisegever kan de franchiseovereenkomst opzeggen nadat 
franchisenemer in gebreke is gesteld. 
 
 bron: De Nationale Franchise Gids (aangepast) 
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Informatiebron 3 
 
Bedrijfsgegevens franchisenemer  
 
Financiële gegevens over het boekjaar 2018 
 
oppervlakte restaurant 280 m2 

gemiddelde weekafzet losse Hungry 
Jackburgers  

 
1.600 

gemiddelde weekafzet Hungry 
Jackburgermenu’s 

 
1.000 

ingekocht aan rundvlees €   223.373,80 inclusief 6% btw 

ingekocht aan overige ingrediënten €   123.342,00 inclusief 6% btw 

aantal weken geopend 52 

  
Balansgegevens (getallen x € 1) 
 

 31-12-2018 31-12-2017
Inventaris 95.500 95.500

Voorraad rundvlees 5.850 1.300

Overige voorraad  1.500 1.500

Overige vlottende activa 14.048 11.462

Liquide middelen 24.217 37.835

 141.115 147.597
  
Aandelenkapitaal  38.126 38.126

Reserves 12.354 12.354

Onderhandse lening 30.000 40.000

Crediteuren 9.145 8.265

Overige kortlopende passiva 18.051 13.247

Rekening-courantkrediet  40.295 33.485

Resultaat      -/-1)        6.856          2.120

 141.115 147.597

 
 

noot 1 -/- = negatief 
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Informatiebron 4 
 
Voorcalculatorische gegevens van een hamburger in 2018 en 2019  
 
Eén hamburger bestaat voor 100% uit 110 gram rundvlees. 
 
De inkoopprijs van een kilogram rundvlees is € 13,78 inclusief 6% btw. 
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Informatiebron 5 
 
Investering in de nieuwe keukeninrichting 
 

investering in de nieuwe keuken + stopbus + toestel 
nieuwe keuken € 36.700

stopbus 
 

€  6.900

toestel voor ronde 
hamburgers 

€  1.775

installatiekosten  €  6.050

 
De automatische hamburgermaker bestaat uit een stopbus en een toestel 
voor ronde hamburgers. 
 
Alle bovenstaande bedragen zijn inclusief 21% btw. 
 
Overige gegevens over de gehele investering: 
 

levensduur 6 jaar 

restwaarde, exclusief 21% btw € 4.000 

verwachte sloopkosten, exclusief 21% btw  € 1.100 

 
 bron: Pintroshop (aangepast) 
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Informatiebron 6   
 
Financiering en verwachte gevolgen voor personeelskosten als 
gevolg van de herinrichting keuken 
 
Annuïteitenlening per 1 april 2019 
 

soort lening annuïteitenlening 

looptijd 6 jaar 

leenbedrag investeringsbedrag exclusief 21% 
btw 

annuïteit per kwartaal €   1.912,48 

restschuld op 31 december 2019 € 37.528,48 

 
 
Besparing op personeelskosten vanaf 1 april 2019 
 

besparing op arbeidsuren 3% 

aantal fte tot 1 april 2019 (fte = full time 
equivalent en is 36 uur per week) 

 
8 

gemiddeld aantal werkweken per jaar per fte 48 

doorbetaalde vakantieweken per jaar per fte1) 4 

gemiddeld bruto-uurloon, exclusief 8% 
vakantietoeslag 

 
€ 10,20 per uur 

sociale lasten werkgever  28% van het brutoloon 
inclusief vakantiegeld 

 

 
 
 

noot 1 De vakanties van medewerkers zijn gelijkmatig over het jaar verspreid. 
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Informatiebron 7  
 
Balans Rumak nv  
 

 

 
De beurskoers op 31 december 2018 is € 12,00. 
 
 
 

debet                         balans Rumak nv per 31 december 2018  
(getallen x € 1.000) 

credit

Immateriële vaste 
activa  

 
1.300 

Maatschappelijk 
aandelenkapitaal1) 

 
400 

Materiële vaste activa 3.400 Aandelen in portefeuille 280 

Voorraden 1.352   120

Debiteuren 754 Agioreserve  260

ING-bank 163 Algemene reserve   2.124

Kas 75 Herwaarderingsreserve  55

  Overige reserves  171

  Voorziening garantie  378

  Hypothecaire lening   1.700

  Onderhandse lening   1.215

  Crediteuren  371

  Rekening-courantkrediet 
Rabobank2) 

 
200

          Resultaat voor belasting 2018  450

 7.044   7.044

noot 1  800.000 aandelen à € 0,50 nominale waarde 

noot 2 Het maximum is € 300.000. 
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Informatiebron 8  
 
Resultatenrekening 2018 Rumak nv (getallen x € 1.000) 
 
Omzet verkoop 3D-printers 6.548

Omzet 3D-printaccessoires en 3D-printdiensten   7.104

 13.652
Verbruik materialen 4.652

Overheadkosten  5.975

Dotatie aan Voorziening garantie 135

Verkoopkosten 2.440

Resultaat voor belasting  450

 13.652
 
 

Informatiebron 9  
 
Winstverdeling 2018 
 
Over het winstsaldo moet vennootschapsbelasting worden betaald  
volgens onderstaande tarieven: 
 

voor dat deel van het winstsaldo tarief 
tot en met € 200.000 20% 

boven € 200.000 25% 

 
Voorstel directie met betrekking tot de verdeling van de winst 2018 na 
vennootschapsbelasting: 
 
 Het dividend wordt als cashdividend uitgekeerd. 
 cashdividend: 120% 
 dividendbelasting:15% 
 De resterende winst wordt aan de algemene reserve toegevoegd. 
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Informatiebron 10  
 
Informatie met betrekking tot de verwachte ontvangsten en 
verwachte uitgaven in het eerste kwartaal van 2019 
 
Verwachte verkopen (getallen x € 1.000) 
 
 3D-printers 3D-printaccessoires en  

3D-printdiensten   
januari 2019 520 500 

februari 2019 510 490 

maart 2019 532 504 

 
90% van de verkopen vindt plaats op rekening. De krediettermijn 
debiteuren is anderhalve maand. De verkopen vinden gelijkmatig gespreid 
binnen een maand plaats. 
 
Verwachte inkopen (getallen x € 1.000) 
 
januari 2019 192 

februari 2019 183 

maart 2019 186 

 
Alle inkopen vinden plaats op rekening. De krediettermijn crediteuren is 
twee maanden. De inkopen vinden gelijkmatig gespreid binnen een 
maand plaats. 
 
Overige uitgaven, exclusief uitgaven voortvloeiend uit de 
winstverdeling (getallen x € 1.000) 
 
januari 2019 577 

februari 2019 571 

maart 2019 582 

 
Deze overige uitgaven vinden plaats in de maand waarop zij betrekking 
hebben. 
 
 
 
 

einde  

Pagina: 184Voor 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).



  VW-0251-a-19-2-u 1 / 2 lees verder ►►►

management & organisatie VWO 2019-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 17 

creditzijde balans 
Melker 
 (getallen x € 1) 

1 januari 2019 verandering: 
+ of - 

en bedrag 

2 januari 2019

Aandelenkapitaal 500.000  

Reserves 1.800.000  

Voorziening 
onderhoud 250.000

 

5% Hypothecaire 
lening 3.044.500

  
3.044.500

Te betalen belasting 90.200  

Te betalen interest 60.500  

Crediteuren 15.400  15.400

Winst lopend 
boekjaar                0

 
                

 5.760.600  

  

 
berekeningen van de veranderingen: 
 

Aandelenkapitaal 

Reserves 

Voorziening onderhoud 

Te betalen belasting 

Te betalen interest 

Winst lopend boekjaar 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 23 Liquiditeitsbegroting januari en februari 2019 

 
Rumak kan niet voldoen aan de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de 
winstverdeling, omdat ………………………….. 
 
berekeningen: 
 

 

Betalingsmogelijkheden  
1 januari 2019 ……………………

 

Ontvangsten januari en 
februari 

Debiteuren ……………………

Contante verkopen                   ……………………  

Totale ontvangsten ………………….

 

Uitgaven januari en februari 

Crediteuren ……………………

Overige uitgaven    ……………………

Totale uitgaven …………………..

 

Betalingsmogelijkheden  
1 maart 2019 ………………….

Betalingsmogelijkheden  
1 januari 2019 

 
 
 

Debiteuren  
 
 

Contante verkopen  
 
 

Crediteuren 
 

 
 
 

Overige uitgaven 
 

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 Correctievoorschrift VWO 

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

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 
− Hoe langer de looptijd, hoe groter het risico voor Kredietboer.nl dat het 

uitgeleende kredietbedrag niet wordt terugontvangen. 
− Hoe langer de looptijd, hoe groter de kans is dat de marktrente zal 

stijgen. 
− Hoe langer de looptijd, hoe groter de kans op het optreden van inflatie. 
 
Opmerking 
Wanneer is uitgegaan van een kortere looptijd, kan er ook een juiste 
redenering gegeven worden. 
 

 2 maximumscore 1 
Elke maand moet een gelijk bedrag (aan interest en aflossing tezamen) 
worden betaald. 
 

 3 maximumscore 2 
• 25.000 x 0,0037 = 92,50 

743 – 92,50 = 650,50 1 
• (25.000 – 650,50) x 0,0037 = € 90,09 1 
 

 4 maximumscore 3 

CW = 743 x 
36

36

1 1,0037 1x
1,0037 11,0037

 −
 − 

  

(toelichting:  

a = 36

1
1,0037

   r = 1,0037    n = 36    S = 33,647242851) 

743 x 33,647242851 = € 24.999,90; afgerond € 25.000 
 
of 
 

CW = 743 x 
-361-1,0037

0,0037
 = € 24.999,90; afgerond € 25.000 

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

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− Joost is niet met zijn privévermogen aansprakelijk voor eventuele 

schulden van de onderneming. 
− Joost kan makkelijker eigen vermogen aantrekken door de uitgifte van 

aandelen. 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− De continuïteit van de franchiseorganisatie blijft gewaarborgd. 
− Negatieve publiciteit over / reputatieverslechtering van de 

franchiseorganisatie wordt hierdoor voorkomen. 
− De betalingsverplichtingen van de franchisenemer aan de 

franchisegever komen in gevaar. 
 
per juist antwoord 1 
 

 7 maximumscore 4 

• sp = wp = 13,78
1,06

= 13 

beginvoorraad rundvlees 1 januari 2018:  
1.300

13
 =     100 kg 

inkopen 2018: 223.373,80
13,78

 =   16.210 kg  +  

eindvoorraad rundvlees 31 december 2018:  
5.850

13
 =        450 kg  – 

werkelijke hoeveelheid verbruikt rundvlees      15.860 kg   2 
• standaardhoeveelheid verbruikt rundvlees  

1.000 + 1.600 = 2.600 
52 x 2.600 x 0,11 kg = 14.872 kg  1 

• (14.872 kg – 15.860 kg) x € 13 = € 12.844 nadelig/-/negatief     1 
 

 8 maximumscore 1 
De betaalde btw kan (het volgende kwartaal) worden teruggevorderd van 
de belastingdienst. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 3 

• 36.700 6.900 1.775 6.050
1,21

+ + +  =  42.500 1 

• 42.500 4.000 1.100
6

− +  =  6.600 per jaar 1 

• 6.600 x 9
12

 = € 4.950 1 

 
 10 maximumscore 2 

(1.912,48 x 3) – (42.500 – 37.528,48) = € 765,92 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 11 maximumscore 2 

3% x 10,20 x 1,08 x 1,28 x 8 x 36 x (48 + 4) x 9
12

 = € 4.751,30 

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

 12 maximumscore 3 
• afname verbruik rundvlees = 720 x 13 =  9.360,00    

afname personeelskosten (vraag 11) 4.751.30  
  14.111,30 1 

• toename afschrijvingskosten (vraag 9)    4.950,00 
toename interestkosten (vraag 10)       765,92  
bijdrage nieuwe keuken aan resultaat in 2019 € 8.395,38 1 

• Joost krijgt toestemming om te investeren in de herinrichting.  
De herinrichting geeft een verwachte positieve bijdrage aan het 
resultaat over 2019  1 

 
 

 VW-0251-a-19-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Pagina: 193Voor 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 3 
 

 13 maximumscore 2 
1.582.600 1.148.000 410.000 1.771.200

8.200
+ + +  = € 599   

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

 14 maximumscore 3 

• kostprijs 1.590.000 360.000 1.087.500
7.500

+ +  = 405 2 

• (599 – 405) x 8.200 = € 1.590.800 voordelig/+/positief 1 
 
of 

• kostprijs 1.590.000 360.000 1.087.500
7.500

+ +  = 405 2 

• (1.582.600 + 1.148.000 + 410.000 + 1.771.200) – 405 x 8.200 =  
€ 1.590.800 voordelig/+/positief 1 

 
 15 maximumscore 3 

• budgetresultaat =  
405 x 8.200 – 1.771.200 – 410.000 – 1.148.000 = 8.200  
nadelig/-/negatief 2 

• nettowinst = 1.590.800 – 8.200 = € 1.582.600 1 
 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 1 
3.156.300 x 1,11 = € 3.503.493  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 4 
creditzijde balans 
Melker  
(getallen x € 1) 

1 januari 2019 verandering 
+ of -  

en bedrag 

2 januari 2019 

Aandelenkapitaal 500.000  500.000 
Reserves 1.800.000 + 347.193 2.147.193 
Voorziening 
onderhoud 

 
250.000 

 
– 5.500  

 
244.500 

5% Hypothecaire 
lening 

 
3.044.500 

  
3.044.500 

Te betalen belasting 90.200 – 90.200 0 
Te betalen interest 60.500 – 54.800 5.700 
Crediteuren    15.400  15.400 
Winst lopend 
boekjaar 

 
                0 

 
+ 20.500 

 
     20.500 

    5.760.600  5.977.793 
 
berekeningen: 
 
Aandelenkapitaal  
Reserves 3.503.493 – 3.156.300 = 347.193 
Voorziening onderhoud – 5.500 
Te betalen belasting – 90.200 
Te betalen interest – ((140.000 + 2.600 + 2.400) – 90.200)) = – 

54.800 
Winst lopend boekjaar + 5.500 + (140.000 – 125.000) 
 
• 2.147.193 1 
• 244.500 1 
• 0 + 5.700  1 
• 20.500 en 5.977.793 1 
 
Opmerking 
Bij een fout bij post Voorziening onderhoud en bijgevolg ook bij post Winst 
lopend boekjaar 1 scorepunt in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 3 
• Teller: De herwaardering heeft geen direct effect op het resultaat 1 
• Noemer: Door de herwaardering neemt het Eigen vermogen direct met  

€ 347.193 toe 1 
• Het directe effect van de herwaardering op de REV over 2019 is 

negatief, dus de directie heeft geen gelijk 1 
 

 19 maximumscore 2 

• 500.000 2.147.193 20.500
5.977.793
+ +  x 100% = 44,6% 1 

• Nee, de bank verstrekt geen rekening-courantkrediet, want de 
solvabiliteit is lager dan 50% 1 

 
 

Opgave 5 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist doel zijn: 
− Hierdoor worden de verwachte uitgaven als kosten toegerekend aan de 

perioden waarop ze betrekking hebben. 
− De schommelingen in het resultaat worden hierdoor beperkt. 
− Er is een betere spreiding van kosten. 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist argument zijn: 
• De aandeelhouders kijken niet naar het dividend als percentage van de 

nominale waarde 1 
• maar als percentage van de beurskoers 1 
 
of 
 
• De beurskoers is hoger dan de nominale waarde 1 
• maar het dividend wordt berekend over de nominale waarde 1 
 

 22 maximumscore 2 
20% x 200.000 40.000 
25% x (450.000 – 200.000) 62.500 
 102.500 
dividend: 120% x 120.000 144.000 
          € 246.500 
 
• 102.500 1 
• 246.500 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 6 
Liquiditeitsbegroting januari en februari 2019 
Betalingsmogelijkheden 1 januari 
2019 

  
338.000 

   
Ontvangsten januari en februari   
Debiteuren 1.213.000  
Contante verkopen  202.000  
Totale ontvangsten  1.415.000 
   
Uitgaven januari en februari   
Crediteuren 371.000  
Overige uitgaven 1.148.000  
Totale uitgaven  1.519.000 
   
Betalingsmogelijkheden  
1 maart 2019 

  
234.000 

 
Rumak kan niet voldoen aan de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit 
de winstverdeling, omdat 234.000 < 246.500. 
 
•    338.000 1 
• 1.213.000 2 
• 1.415.000 1 
• 1.519.000 1 
•    234.000 < 246.500 1 
 
berekeningen: 
 
Betalingsmogelijkheden  
1 januari 2019 

163.000 + 75.000 + (300.000 – 200.000) =  
338.000 

Debiteuren 754.000 + (520.000 + 500.000) x 0,5 x 0,9 = 
1.213.000 

Contante verkopen 1.020.000 x 0,1 + 1.000.000 x 0,1 =  
202.000 

Crediteuren 371.000 
Overige uitgaven 577.000 + 571.000 = 1.148.000 

 
 24 maximumscore 1 

120.000 x 80% = € 96.000 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

25 maximumscore 2 
• Ja, de besparing van 96.000 1 
• is groter dan het tekort aan betalingsmiddelen van

(246.500 – 234.000 =) € 12.500 1 

Opgave 6 

26 maximumscore 1 
1.504,25 - 1.262,25

230 - 120
 = € 2,20 

27 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
− (1.262,25 – (120 x 2,20)) x 2 = € 1.996,50 
− (1.504,24 – (230 x 2,20)) x 2 = € 1.996,50 

28 maximumscore 2 
990
120

– 1,50 – 2,20 = € 4,55

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

29 maximumscore 3 
• winst voorverkoop: (990,00 + 1.897,50) – (1.262,25 + 1.504,25) = 121

150 + 25 x 2,20 + (500 – 121) = 584 2 

• 584
4,55

 = 128,35 = > 129 toegangsbewijzen 1 

Opmerking 
Als naar beneden is afgerond, het derde scorepunt niet toekennen. 

5 Aanleveren scores 

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

6 Bronvermeldingen 

bron 2 De nationale franchise gids (aangepast) 
bron 5 Pintroshop (aangepast) 

einde    VW-0251-a-19-2-c 12 
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VW-0251-a-18-1-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 25 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
In deze opgave is de btw 21%.  
 
George & Jim bv is een Amsterdams atelier dat kleding ontwerpt en 
produceert voor de top van de markt. George & Jim levert prêt-à-porter 
aan winkels in verschillende Europese hoofdsteden én maakt haute 
couture op bestelling in het atelier.  
 
Ten behoeve van de bepaling van de kostprijs van kleding in 2018 maakt 
George & Jim gebruik van de verfijnde opslagmethode. George & Jim 
baseert zich hierbij op onderstaande standaardgegevens uit 2017. 
 

gegevens 2017 (bedragen exclusief btw)  

omzet € 8.270.000 

directe kosten:   

  loonkosten € 900.000 

  materiaalkosten € 1.500.000 

indirecte kosten:  

  loonkosten 38% van de directe loonkosten 

  atelierkosten 16% van de directe materiaalkosten 

  verkoopkosten € 1.320.000 

  dotatie voorziening 8% van de omzet  

winstmarge 40% van de omzet 

 
De verkoopkosten worden uitgedrukt in een percentage van de totale 
directe kosten.  
 

1p 1 Bereken het opslagpercentage voor de dekking van de indirecte 
verkoopkosten. 
 
George & Jim doteert ieder jaar aan een voorziening. 
 

2p 2 Leg uit dat, in het algemeen, een dotatie aan de voorziening kan bijdragen 
aan het beperken van de schommelingen in het resultaat in 
opeenvolgende jaren.  
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Voor de uitreiking van een publieksprijs in juni 2018 heeft een Bekende 
Nederlander (“BN’er”) een avondjurk besteld bij George & Jim.  
 Aan deze jurk zal 40 uur directe arbeid à € 50 per uur besteed worden. 
 In deze jurk zal € 1.500 aan direct materiaal verwerkt worden. 
 

 
 

4p 3 Bereken de verkoopprijs inclusief 21% btw die George & Jim voor deze 
jurk in rekening zal brengen. 
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Opgave 2 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
Johan en Gert zijn eigenaren van transportbedrijf Opweg vof. Opweg bezit 
twee vrachtwagens: een MAN en een Scania. Opweg heeft veel last 
gehad van de crisis van de afgelopen jaren. Het aantal opdrachten nam 
flink af en dat zette de winstgevendheid van de onderneming de laatste 
jaren onder druk. 
 
In de balansen (zie informatiebron 1) is de post Winstsaldo opgenomen. 
 

1p 4 Welk type belasting moet bij een vof worden betaald over de behaalde 
winst? 
 
Ondanks de tegenvallende winst over 2017 hebben Johan en Gert 
voldoende privé-opnames kunnen doen om van te kunnen leven. Er zijn in 
2017 geen privé-stortingen gedaan. 
 

1p 5 Bereken het totale bedrag dat Johan en Gert samen aan privé-opnames 
hebben onttrokken aan de vof in 2017. 
 
Nu de economie wat aantrekt, durft Opweg weer te investeren. Om goed 
voorbereid te zijn op de toenemende vraag naar vervoer, wordt het tijd om 
één van de twee vrachtwagens op 31 december 2017 te verkopen. In 
plaats daarvan schaft Opweg op 1 januari 2018 een nieuwe vrachtwagen, 
een Mercedes-Benz, aan. Deze Mercedes-Benz heeft een grotere 
capaciteit en lagere verbruikskosten.  
 
In 2017 vinden geen andere veranderingen plaats in de posten 
Vrachtwagens en Afschrijving vrachtwagens. 
 

2p 6 Toon aan met een berekening dat de jaarlijkse afschrijvingskosten over 
2017 van de MAN € 14.000 zijn (zie informatiebronnen 1 en 2). 
 
Besloten wordt de MAN te vervangen per 1 januari 2018, omdat deze 
vrachtwagen een kortere resterende levensduur heeft dan de Scania. De 
Scania heeft op 1 januari 2018 een resterende levensduur van twee jaar. 
 

2p 7 Toon aan dat de MAN op 31 december 2017 een kortere resterende 
levensduur heeft dan de Scania (zie informatiebron 2). 
 
Opweg verkoopt op 31 december 2017 de MAN voor € 31.460 inclusief 
21% btw. Het bedrag wordt op 31 december 2017 per bank ontvangen. 
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2p 8 Bereken het boekresultaat van de verkoop op 31 december 2017 van de 
MAN. Geef aan of het een voordelig of een nadelig resultaat betreft. 
 
Opweg wil voor de financiering van de Mercedes-Benz, inclusief het 
Safety Pack Classic, twee opties onderzoeken (zie informatiebron 3): 
 
a kopen en een lening met een looptijd van 5 jaar afsluiten bij de 

Volksbank 
b leasen gedurende 5 jaar bij Mercedes-Benz Leasing 

 
Opweg zal kiezen voor de optie waarbij over de totale looptijd de laagste 
interestkosten worden gerekend. 
 
Optie a 
 
De Volksbank stelt dat het interestpercentage van de lening afhankelijk is 
van de hoogte van de lening én de solvabiliteit van Opweg (zie 
informatiebron 4).  
De solvabiliteit wordt berekend op basis van de balans na verwerking van 
de volgende drie transacties: 
 de verkoop van de MAN 
 de aankoop van de Mercedes-Benz 
 de lening van € 130.000 bij de Volksbank 
 
Alle bijbehorende ontvangsten en uitgaven worden per bank voldaan.  
De balansposten Te vorderen btw en Te betalen btw worden aan het eind 
van het eerste kwartaal in 2018 met de Belastingdienst verrekend. 
 

5p 9 Verwerk bovenstaande drie transacties in de balans van de uitwerkbijlage 
per 1 januari 2018. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag 
volledig in. 
 

4p 10 Bereken de totale interestkosten over de hele looptijd van de lening bij de 
Volksbank. 
 
Optie b 
 
Bij optie b wordt gebruikgemaakt van een financiering, gebaseerd op een 
leaseconstructie waarbij Opweg direct economisch eigenaar wordt van de 
Mercedes-Benz (zie informatiebron 3). 
 

3p 11 Bereken de totale interestkosten over de gehele looptijd die in de 
leasebedragen zijn doorberekend. 
 
Conclusie 
 

1p 12 Welke optie zal Opweg kiezen? Licht het antwoord toe. 
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Opgave 3 

 
Pain Plesant bv is een bakkerij die gespecialiseerd is in het bakken van 
Frans brood. Over het vierde kwartaal van 2018 wil Pain Plesant een 
liquiditeitsbegroting opstellen. 
 
Gegeven is: 
 

debet Balans per 30 september 2018  
(getallen x € 1) 

credit

Ovens en Machines 250.000 Eigen vermogen 90.950

Voorraad 12.000 4% Lening 180.000

Debiteuren 33.920 Te betalen interest 6.600

Te vorderen btw 2.130 Te betalen btw 5.760

Vooruitbetaalde 
verzekeringspremie 360

 
Winstsaldo 29.900

Triodos Bank  14.000  

Kas    800            

 313.210  313.210

 
Verwachtingen over het vierde kwartaal van 2018: 
 De omzet is € 180.000 exclusief 6% btw. De omzet wordt gelijkmatig 

over het kwartaal behaald. Twintig procent van de omzet wordt 
contant ontvangen. De krediettermijn voor debiteuren is één maand. 

 Alle inkopen worden contant betaald. 
 De inkoopwaarde van de omzet is 25% van de omzet. 
 De voorraad per 31 december 2018 is € 15.000 exclusief 6% btw. 
 Op 1 november vindt de jaarlijkse aflossing plaats van € 20.000 op de 

4% Lening. De interest wordt jaarlijks op 1 november achteraf betaald. 
 Voor de boekhouder wordt per 1 december 2018 een nieuwe laptop 

aangeschaft voor € 726 inclusief 21% btw. Op de laptop wordt jaarlijks 
€ 200 afgeschreven. 

 De verzekeringspremie voor 2019 wordt op 31 december 2018 
vooruitbetaald. Het premiebedrag blijft ongewijzigd ten opzichte van 
2018. Er is geen btw over de verzekeringspremie verschuldigd. 

 Aan overige kosten wordt maandelijks € 19.000 betaald. Er is geen 
btw over de overige kosten verschuldigd. 

 De btw over een kwartaal wordt eerst gesaldeerd en vervolgens 
verrekend met de Belastingdienst in de eerste maand volgend op het 
kwartaal. 
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3p 13 Bereken de verwachte totale ontvangsten in het vierde kwartaal van 2018 
als gevolg van de verkopen in 2018. 
 

6p 14 Stel de liquiditeitsbegroting op over het vierde kwartaal van 2018. Vul 
hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag zo volledig mogelijk in. 
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Opgave 4 

 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Kroos bv produceert zwembaden, onder andere het model Salerno. Kroos 
rekent de constante fabricagekosten door in een machine-uurtarief. 
Bij de bepaling van het machine-uurtarief van 2018 rekent Kroos met het 
normale aantal productieve werkdagen. Dat zijn werkdagen waarop wordt 
geproduceerd. Op niet-productieve werkdagen is sprake van 
schoonmaak, reparatie, onderhoud, etcetera. 
 
Voorcalculatie 
 

Voorcalculatorische gegevens over 2018 

normaal aantal productieve werkdagen per jaar 216 

normaal totaal aantal productieve uren per werkdag 14 

totale constante fabricagekosten per jaar € 1.360.800 

 
1p 15 Bereken het machine-uurtarief. 

 
In week 2 van 2018 heeft Kroos gepland om gedurende vijf werkdagen 
baden van het model Salerno te produceren. De 
standaardfabricagekostprijs van model Salerno is als volgt samengesteld: 
 

kostensoort aantal eenheden prijs per eenheid 

variabel   

 grondstof 12 kg € 8 

 loon 2

3
 uur € 42 

constant   

 machinekosten 1

2
 uur zie vraag 15 

 
1p 16 Bereken de standaardfabricagekostprijs van het bad model Salerno. 
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Nacalculatie 
 
Na afloop van week 2 presenteert de controller de nacalculatorische 
gegevens over de productie van week 2. 
 
 productie: 130 baden model Salerno 
 grondstofverbruik: 1.573 kg, met een inkoopwaarde van in totaal  

€ 12.505,35  
 lonen: 90 uur, waarvoor in totaal € 3.798 is berekend 
 aantal machine-uren: 67  
 geen prijsverschil op de machine-uren 
 

2p 17 Bereken het bezettingsresultaat op de machinekosten (zie formuleblad). 
Geef aan of er sprake is van een voordelig of van een nadelig resultaat. 
 

2p 18 Bereken het efficiencyresultaat op de machinekosten (zie formuleblad). 
Geef aan of er sprake is van een voordelig of van een nadelig resultaat. 
 
Hieronder is een grafiek die in het algemeen het verband tussen een 
bezettingsresultaat (lijn B) en een efficiencyresultaat (lijn E) schetst.  
 

0

BB

EE

urenurenuren

resultaat
x € 1

 
 

2p 19 Leg uit dat de lijnen van het bezettingsresultaat en het efficiencyresultaat 
een tegengesteld verloop hebben. 
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Opgave 5 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Na het schandaal met de sjoemelsoftware in dieselauto’s in 2015 heeft de 
Europese Unie de milieu-eisen aangescherpt. Zo is eind 2015 de 
installatie van een kappasonde in personenauto’s verplicht gesteld. Een 
kappasonde is een elektronisch apparaat dat de uitstoot van 
verbrandingsmotoren (diesel, benzine, lpg) aanzienlijk kan verminderen.  
 
Tropol bv in Helmond is één van de producenten van deze kappasonde. 
Tropol heeft op 1 januari 2016 een licentie gekocht van een 
ingenieursbureau om de kappasonde gedurende 10 jaar te mogen 
produceren. 
 

1p 20 Onder welke groep vaste activa staat deze licentie op de balans van 
Tropol genoteerd? 
 
Voorcalculatie over 2016 
 
In informatiebron 5 staan gegevens over de markt van personenauto’s en 
de verwachte afzet van Tropol in 2016. 
 

1p 21 Toon met een berekening aan dat de in 2016 verwachte afzet van Tropol 
315.000 stuks kappasondes is. 
 
De verwachte afzet in 2016 geldt voor Tropol als de verwachte productie 
en als de normale productie en normale afzet in de periode 2016 tot en 
met 2025. 
Ten behoeve van de productie van de kappasonde heeft Tropol per  
1 januari 2016 een gespecialiseerde machine in gebruik genomen, de 
CNC31 (zie informatiebron 6). In de uitwerkbijlage van vraag 22 staan 
gegevens over de variabele kosten en de verkoopprijs. 
 

2p 22 Bereken voor Tropol de verwachte nettowinst over 2016 door de verkoop 
van de kappasondes (zie informatiebron 6). Vul hiertoe de uitwerkbijlage 
behorende bij deze vraag zo volledig mogelijk in. 
 
Nacalculatie over 2016 
 
Eind 2016 zijn de volgende gegevens bekend:  
 Slechts 85% van de verwachte afzet is behaald.  
 De verkoopprijs is gelijk gebleven.  
 Er is geen sprake van prijs- en efficiencyresultaten. 
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“De gerealiseerde nettowinst over 2016 is  
a met minder dan 15% lager 
b 15% lager  
c meer dan 15% lager 
dan de verwachte nettowinst over 2016.” 
 

2p 23 Kies de juiste letter en licht het antwoord toe. 
 
Toekomst na 2016 
 
Bij presentatie van de gerealiseerde cijfers van het eerste kwartaal van 
2017 blijkt de afzet nog verder te zijn gedaald. Marktonderzoek wijst erop 
dat de vraag naar kappasondes afneemt, omdat de auto-industrie 
versneld overschakelt op de productie van elektrische auto’s. Het totale 
aanbod van kappasondes blijft gelijk, waardoor de marktprijs zal gaan 
dalen. 
In de lente van 2017 onderzoekt de directie van Tropol twee opties voor 
de periode na 1 januari 2018. Tropol zal kiezen voor die optie met de 
hoogste netto contante waarde per 1 januari 2018.  
 
Optie 1: Meebuigen met de markt 
 
De prijs van de kappasonde verlagen en zo de vraag vergroten. 
De netto contante waarde van optie 1 per 1 januari 2018 is € 56.057. 
 
Optie 2: Een vlucht naar voren 
 
Investeren in een aanpassing van de CNC31 zodat deze in staat is een 
accumulus kan maken. Een accumulus is een onderdeel dat de 
actieradius van elektrische auto’s kan vergroten.  
Tropol zal bij optie 2 een aparte divisie oprichten (zie informatiebron 7). 
 

1p 24 Toon aan met een berekening dat de jaarlijkse cashflow bij optie 2, nadat 
de investering in de CNC31 en de betreffende aanpassing zijn gedaan,  
€ 2.835.000 zal zijn (zie formuleblad). 
 

3p 25 Bereken het totale investeringsbedrag per 1 januari 2018 van optie 2  
(zie informatiebron 7). 
 

4p 26 Welke optie kiest Tropol? Bereken hiertoe onder andere de netto contante 
waarde van optie 2 per 1 januari 2018 (zie formuleblad en  
informatiebron 6 en 7).  
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Opgave 6 

 
Tony’s Chocolonely verkoopt “slaafvrije” chocoladerepen. Sinds 2006 
staat Tony’s Chocolonely ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder de naam Tony’s Factory bv. 
 

2p 27 Noem naast inschrijving bij de Kamer van Koophandel nog twee 
oprichtingseisen voor een bv. 
 
Het boekjaar bij Tony’s Chocolonely loopt van 1 oktober tot en met  
30 september. Hieronder staan de balansen per 30 september van 2016 
en 2017.  
 

 
 bron: www.tonyschocolonely.com (aangepast)

Balans 30 september 
2017

30 september 
2016 

 

Debet  

Immateriële vaste activa 138.037 198.060 

Materiële vaste activa 271.975 176.094 

Voorraad repen 1.860.049 808.060 

Debiteuren 2.468.362 1.265.289 

Overige vorderingen 108.037 44.099 

Liquide middelen   43.226   31.074 

Totaal  4.889.686  2.522.676

  

Credit  

Aandelenkapitaal 32.000 32.000 

Agioreserve 314.125 314.125 

Herwaarderingsreserve 35.227 45.035 

Algemene reserve 428.159 89.672 

 809.511  480.832

Rekening-courantkrediet 985.590 155.017 

Crediteuren 2.145.232 1.374.469 

Belastingen en premies 193.066 140.751 

Te betalen interest 105.818 45.099 

Overige schulden 650.469 326.508 

 4.080.175  2.041.844

Totaal  4.889.686  2.522.676
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Alle aandelen Tony’s Factory bv waren geplaatst op 1 september 2006 
tegen eenzelfde emissiekoers. De nominale waarde van een aandeel 
Tony’s Factory is € 0,50. 
 

2p 28 Bereken de emissiekoers in procenten waartegen de aandelen Tony’s 
Factory op 1 september 2006 waren uitgegeven.  
 
Door de enorme groei van de vraag naar de repen van Tony’s 
Chocolonely heeft het bedrijf veel moeten investeren in voorraden. Het 
grootste deel van deze voorraden is gefinancierd met kort vreemd 
vermogen.  
 

1p 29 Hoe blijkt uit de balansen dat in het boekjaar 30 september 2016 -  
30 september 2017 de voorraden bij Tony’s Factory grotendeels met kort 
vreemd vermogen worden gefinancierd?  
 
Van het kort vreemd vermogen heeft het rekening-courantkrediet een  
hoog interestpercentage.  
De directie stelt voor om aandelen per 1 oktober 2017 uit te geven en met 
de opbrengst van de emissie af te lossen op het rekening-courantkrediet.  
De aandeelhouders oordelen negatief over het voorstel van de directie. 
 

2p 30 Noem twee redenen waarom de aandeelhouders negatief zouden kunnen 
oordelen over het voorstel van de directie. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 

 
Voor beantwoording van de vragen 17, 18, 24 en 26 zijn de volgende 
formules beschikbaar. 
 

17 en 18  
sp = standaardprijs 
sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
W = werkelijke hoeveelheid 
N = normale hoeveelheid 
C = voorcalculatorische constante kosten 
 
bezettingsresultaat machinekosten: (W - N) x C/N 
efficiencyresultaat machinekosten: (sh - wh) x sp 
 

 24 cashflow = ontvangsten - uitgaven 
 

 26 formules voor samengestelde interest: 

i =
p

100  
 
C = K x (1 + i)-n 
 

Cn = T x 
-n1 - (1 + i)

i
  

 
E = K x (1 + i)n 

 

En = T x 
n(1 + i) x {(1 + i)  - 1}

i
  

 
hierbij gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
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somformule meetkundige reeks: 

S = a x 
nr  - 1

r - 1
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 

  n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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Informatiebron 1 

 
Uit de financiële rapportage van Opweg vof 
 

 
 

 

 
 
 
 

debet Balans Opweg vof per 31 december 2016 

(getallen x € 1) 
credit

Vrachtwagens 170.000  Vermogen firmanten 82.000

Afschrijving 
vrachtwagens 57.000

  
Onderhandse lening 66.000

 113.000 Te betalen btw  2.000

Debiteuren 21.000 Winstsaldo 2016 44.000

Te vorderen btw 1.000  

Bank 59.000  

 194.000  194.000

debet Balans Opweg vof per 31 december 20171) 

(getallen x € 1) 
credit

Vrachtwagens 170.000  Vermogen firmanten 49.000

Afschrijving 
vrachtwagens 

 
86.000 

  
Onderhandse lening 48.000

  84.000 Te betalen btw 3.000

Debiteuren  13.000 Winstsaldo 2017 41.000

Te vorderen btw  2.000  

Bank  42.000  

  141.000  141.000

noot 1 Deze balans is de voorlopige balans.  
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Informatiebron 2 

 
Gegevens ten aanzien van de vrachtwagens 
 
De bedragen zijn exclusief btw. 
 

 MAN Scania 

aanschafdatum 1 januari 2014 1 januari 2016 

aanschafprijs € 90.000 ……………… 

restwaarde € 20.000 € 20.000 

levensduur ……………….. 4 jaar 

afschrijvingsmethode lineair lineair 
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Informatiebron 3 

 
Offerte van de Mercedes-Benz-dealer in verband met kopen of leasen 
 
 
 
 
 
Kopen 
 
 Mercedes-Benz Actros 
 
Voertuigserie:  Actros 
Voertuigtype:   2545 LS VLA 6X2/4 
Cabine:    L-GigaSpace cabine 
Motor:     330 kW (449 pk) 
Wielbasis:   2.650 mm 
GVW:     26.500 kg  
Koppelschotel :  900 mm 
 
Voertuigprijs          € 123.500 
 Verplichte afleverkosten   €     2.000 
 
 Het is mogelijk het voertuig te bestellen 

met het Safety Pack Classic dat bestaat uit: 
S1L Telligent afstandsregeling 
S3A Chauffeursairbag 
S1M Active Break Assist 3   
Meerprijs          €     4.500 
                                                                                  €  130.000 

21% btw                                                                          €    27.300 
totaal                                                                               €  157.300 
  
 
Leasen 
 
Ter informatie vindt u hieronder de termijnbedragen  
van de leasecontracten met een looptijd van 5 jaar,  
zoals we die hebben doorgesproken. De bedragen  
zijn exclusief 21% btw. 
 
 Financial lease per maand     €    2.593 
 Operational lease per maand    €    3.610 
 
Met vriendelijke groet,  
Uw Mercedes Benz-dealer 
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Informatiebron 4 

 
Interestpercentages lening bij de Volksbank 
 

solvabiliteit1) 
(in %) 

van 1 
tot 30 

van 30 
tot 50 

van 50 
tot 70 

van 70 
tot 90 

≥ 90 
 

grootte lening 
(in €) 

     

1 tot 50.000 7,1 6,2 5,6 5,2 4,1 

50.000 tot 
100.000 7,9 6,6 6,1 5,4 4,6 

100.000 tot 
150.000 8,7 7,2 6,5 5,8 5,3 

150.000 tot 
200.000 11,1 9,6 8,4 7,1 6,1 

≥ 200.000  13,2 11,7 10,6 8,8 6,7 

 
Aanvullende gegevens 
 
 aanvang van de lening per 1 januari 2018 
 Het jaarlijks interestpercentage per 1 januari 2018 geldt voor de 

gehele looptijd van de lening en wordt vastgesteld op basis van de 
balans van 1 januari 2018 na de aanpassingen (zie vraag 9). 

 De interest wordt jaarlijks achteraf betaald, voor het eerst op  
31 december 2018. 

 Er wordt jaarlijks lineair afgelost, voor het eerst op 31 december 2018. 
 De looptijd van de lening is gelijk aan de looptijd van het leasecontract 

van de Mercedes-Benz. 
 

 
 
 
 

noot 1  solvabiliteit = 
eigen vermogen

vreemd vermogen
 x 100% 
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Informatiebron 5 

 
Gegevens met betrekking tot de markt van personenauto’s en de 
verwachte afzet van Tropol in 2016 
 
Tropol is in 2016 gestart met de productie van de kappasonde op basis 
van de volgende verwachtingen: 
 
 aantal geproduceerde auto’s met verbrandingsmotor wereldwijd: 

62.500.000 per jaar 
 
 

aandeel per continent in de wereldautoproductie

Azië
60%

Europa
24%

Noord-Amerika
8%

Zuid-Amerika
7%

Overig
1%

 
 
 De producenten uit de Europese Unie hebben een marktaandeel van 

42% in de totale Europese autoproductie. In de overige Europese 
landen wordt 58% van de Europese personenauto’s geproduceerd. 

 Tropol levert enkel aan producenten uit de Europese Unie. 
 Tropol levert kappasondes voor 5% van alle in de Europese Unie 

geproduceerde personenauto’s. 
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Informatiebron 6 

 
Gegevens over de constante kosten van de kappasonde 
 

afschrijvingskosten CNC31  

CNC31 aanschafprijs € 11.250.000 

installatiekosten 40% van de aanschafprijs 

restwaarde 10% van de aanschafwaarde 

levensduur 10 jaar 

afschrijvingswijze lineair 

afschrijvingskosten licentie  

licentiekosten De gekochte licentie wordt vanaf 1 januari 
2016 gedurende 10 jaar lineair en volledig 
afgeschreven. Bij elke kappasonde wordt 
€ 0,50 afschrijvingskosten van de licentie 
in de kostprijs doorberekend. 
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Informatiebron 7 

 
Investeringen en overige gegevens bij optie 2 
 
De aparte divisie betaalt aan de moedermaatschappij de volgende 
bedragen: 
 
 Investering in de machine CNC31: 

 
Als investering in de CNC31 geldt de boekwaarde van de ingebrachte  
machine CNC31 op 1 januari 2018. 
 

 Investering in de licentie: 
 
De licentie voor de kappasonde is ook bruikbaar bij de productie van 
de accumulus. De boekwaarde van de licentie op 1 januari 2018 geldt 
dan ook als investering op die datum. 
 

 Investering in de aanpassing van de CNC31: 
 
Voor de aanpassing van de CNC31 is een aanvullende investering 
nodig van € 3.528.000 op 1 januari 2018. Deze aanpassing heeft geen  
restwaarde en wordt in de resterende 8 jaar lineair afgeschreven. 
 

 
Overige gegevens: 
 
 De variabele kosten per accumulus zijn gelijk aan die van de 

kappasonde in 2016. 
 De verkoopprijs van een accumulus is € 79. 
 De normale en verwachte jaarlijkse afzet van de accumulus is gelijk 

aan de normale en verwachte afzet van de kappasonde in 2016. 
 De rekenrente is 7% samengestelde interest per jaar. 
 De cashflows komen ieder jaar vrij op 31 december. 
 Er zijn geen andere constante kosten dan de afschrijvingskosten van 

de CNC31, van de aanpassing van de CNC31 en van de licentie. 

einde  
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management & organisatie VWO 2018-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 9  

debet Balans Opweg per 1 januari 2018  

(getallen x € 1) 
credit

Vrachtwagens …………  Vermogen firmanten 49.000

Afschrijving 
vrachtwagens …………

  
Onderhandse lening 48.000

 ………… Volksbanklening 130.000

Debiteuren  13.000 Te betalen btw  …………

Te vorderen 
btw …………

 
Winstsaldo 2017 ……….

Bank …………  

 …………  ………..

 
Berekeningen 
 

Vrachtwagens  
 

Afschrijving vrachtwagens  
 

Te vorderen btw  
 

Bank  
 

Te betalen btw  
 

Winstsaldo 2017   
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

Pagina: 222Voor 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).



 VW-0251-a-18-1-u 2 / 3 lees verder ►►►

 14  
Liquiditeitsbegroting vierde kwartaal 2018 van Pain Plesant 

 getallen in €  berekeningen 

ontvangsten   

verkopen ………………. vraag 13 

   

uitgaven   

…………………… ………………..  

…………………… ………………..  

…………………… ………………..  

…………………… ………………..  

…………………… ………………..  

…………………… ………………..  

…………………… ………………..  

…………………… ………………..  

…………………… ………………..  

…………………… ………………..  

…………………… ………………..  

totale uitgaven ………………  

   

saldo ontvangsten en 
uitgaven positief / 
negatief1) 

 
 
………………. 

 

  (Niet alle cellen hoeven te worden ingevuld.) 
 

 
 

noot 1 doorhalen wat niet van toepassing is 
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 22  
 

variabele kosten per stuk (in euro’s)

 onderdelen 30,00

 loonkosten 40,00

constante kosten 

 afschrijvingskosten CNC31 ………..

 afschrijvingskosten licentie 0,50

standaardkostprijs …….….

nettowinstmarge …….….

verkoopprijs 83,00

 
Berekeningen: 
 

afschrijvingskosten  
CNC31 per stuk 

 

  
De totale verwachte nettowinst over 2016 door de verkoop van 
kappasondes: 
 
……………………………………………………………………………………… 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

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

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
1.320.000

900.000 1.500.000+
 x 100% = 55% 

 
 2 maximumscore 2 

Zonder een voorziening zijn de werkelijke uitgaven ook kosten in een jaar. 
Met een voorziening worden de kosten verspreid over de jaren waardoor 
het resultaat minder schommelt. 
 

 3 maximumscore 4 
directe loonkosten 40 x 50 =  2.000 
directe materiaalkosten 1.500 
indirecte loonkosten 0,38 x 2.000 = 760 
atelierkosten 0,16 x 1.500 = 240 
verkoopkosten 0,55 x (2.000 + 1.500) = 1.925 
kostprijs voor dotatie 6.425 
  

verkoopprijs 6.425
1 (0,08 0,40)− +

 =   12.355,77 

verkoopprijs inclusief btw 12.355,77 x 1,21 = € 14.950,48 
 
• 2.000 + 1.500 + 760 + 240 1 
• 1.925 1 
• 12.355,77 1 
• 14.950,48 1 
 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 1 
inkomstenbelasting 
 

 5 maximumscore 1 
82.000 + 44.000 – 49.000 = € 77.000 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 2 
• afschrijvingskosten Scania: 

(170.000 90.000) 20.000
4

− −   = 15.000 1 

• totale afschrijvingskosten: 86.000 – 57.000 = 29.000 
afschrijvingskosten MAN: 29.000 – 15.000 = € 14.000 1 

 
Opmerking 
Wanneer de kandidaat uitgegaan is van het aan te tonen bedrag van  
€ 14.000 en tot de juiste conclusie komt, worden geen scorepunten 
afgetrokken. 
 

 7 maximumscore 2 

levensduur MAN: 90.000 20.000
14.000

−  = 5 jaren  

 
resterende levensduur MAN: 5 – 4 (periode 2018 – 2014) = 1 jaar (2018) 
 

 8 maximumscore 2 
31.460

1,21
– (90.000 – 4 x 14.000) = € 8.000 nadelig  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 5 
debet Balans Opweg per 1 januari 2018  

(getallen x €1) 
credit 

Vrachtwagens 210.000  Vermogen firmanten 49.000 
Afschrijving 
vrachtwagens 

 
30.000 

  
Onderhandse lening 

 
48.000 

  180.000 Volksbanklening 130.000 
Debiteuren  13.000 Te betalen btw  8.460 
Te vorderen 
btw 

  
29.300 

 
Winstsaldo 2017 

 
33.000 

Bank  46.160   
  268.460  268.460 
 
Berekeningen 
 
Vrachtwagens 170.000 – 90.000 + 157.300 x 100

121
  

Afschrijving vrachtwagens 86.000 – 4 x 14.000 
Te vorderen btw 2.000 + 157.300 x 21

121
  

Bank 42.000 + 31.460 + 130.000 – 157.300 
Te betalen btw  3.000 + 31.460 x 21

121
  

Winstsaldo 2017  41.000 – 8.000  
 
• 180.000 1 
• 29.300 1 
• 46.160 1 
• 8.640 1 
• 33.000 + 268.460 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 4 

• +
+ +

49.000 33.000
48.000 130.000 8.460

 x 100% = 43,98% 1 

 
• interestpercentage = 7,2 1 
 

• jaarlijkse aflossing: 130.000
5

 = € 26.000 1 

•  
jaar (restant) lening interestkosten (7,2%) 
1 130.000     9.360 
2 104.000     7.488 
3   78.000     5.616 
4   52.000     3.744 
5   26.000     1.872 
 totale interestkosten € 28.080 

        1 
of 
 

• 130.000 26.000
2
+  x 0,072 x 5 = € 28.080 1 

 
 11 maximumscore 3 

• 2.593 x (5 x 12) = 155.580 2 
• 155.580 – 130.000 = € 25.580 1 
 

 12 maximumscore 1 
optie b: Mercedes-Benz-leasing want  
€ 25.580 (Mercedes-Benz-leasing) < € 28.080 (lening bij de Volksbank) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 3 
Contante verkopen: 180.000 x 0,2 x 1,06 =   38.160  

Debiteuren: 33.920 + 180.000 x 0,8 x 2
3

  x 1,06 =  135.680 

      € 173.840  
 
• 38.160 1 
• 33.920 1 
• 173.840 1 
 
Opmerking 
Wanneer de btw is vergeten, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 6 
 getallen 

in € 
berekeningen 

ontvangsten   
verkopen 173.840 vraag 13 
   
uitgaven   
inkopen 50.880 (180.000 x 0,25 + (15.000 – 

12.000)) x 1,06 
aflossing 20.000  
interest 7.200 180.000 x 0,04 
aanschaf laptop 726  
verzekeringspremie 1.440 360

3 
 x 12 

overige kosten 57.000 19.000 x 3 
af te dragen btw   3.630 5.760 – 2.130 
totale uitgaven 140.876  
   
saldo ontvangsten en 
uitgaven positief / 
negatief1) 

 
 

32.964 

 
 
173.840 – 140.876 

 
• 50.880 2 
• 20.000 + 7.200 1 
• 726 + 1.440 1 
• 57.000 + 3.630  1 
• positief 32.964 1 
 
Opmerking 
Voor iedere onterecht opgevoerde post 1 scorepunt op het totaal behaalde 
aantal scorepunten in mindering brengen. 
 
 

Opgave 4 
 

 15 maximumscore 1 
1.360.800
216 x 14

 = € 450 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 1 
grondstof 12 x 8 =                          96 

loon 2
3

 x 42 =         28 

constante kosten 1
2

 x 450 =     225 

standaardfabricagekostprijs  € 349  
 

 17 maximumscore 2 
(67 – 5 x 14) x 450 = € 1.350 nadelig 
 

 18 maximumscore 2 

 (130 x 1
2

 – 67) x 450 = € 900 nadelig 

 
 19 maximumscore 2 

• Als de werkelijke hoeveelheid van een bepaalde eenheid hoger is dan 
de normale hoeveelheid, vindt een hogere dekking van de constante 
kosten plaats en is er dus een positieve bijdrage aan het 
bezettingsresultaat 1 

• Als de werkelijke hoeveelheid van een bepaalde eenheid hoger is dan 
de standaard (toegestane) hoeveelheid, betekent dit dat er teveel is 
gebruikt. Dit leidt tot een negatieve bijdrage aan het efficiencyresultaat 1 

 
Opmerking 
Bezettingsresultaat en efficiencyresultaat zijn in dit geval bij enkel  
constante machinekosten en gelijkblijvende productie communicerende 
vaten.  
 
 

Opgave 5 
 

 20 maximumscore 1 
immateriële vaste activa 
 

 21 maximumscore 1 
62.500.000 x 0,24 x 0,42 x 0,05 = 315.000 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
variabele kosten per stuk  

(in euro’s) 
− onderdelen 30,00 
− loonkosten 40,00 
constante kosten  
− afschrijvingskosten CNC31 4,50 
− afschrijvingskosten licentie 0,50 
standaardkostprijs 75,00 
nettowinstmarge   8,00 
verkoopprijs 83,00 

 
Berekeningen: 
 
afschrijvingskosten 
CNC31 per stuk 

11.250.000 x 1,4 x 0,9
10 x 315.000

 =  4,50 

 
De totale verwachte nettowinst over 2016: 315.000 x 8 = 2.520.000 
 
• € 4,50 1 
• € 2.520.000  1 
 

 23 maximumscore 2 
• c 1 

 
• De variabele kosten dalen evenredig met de afzet mee. De constante 

kosten dalen niet en daardoor zal naar verhouding een groter deel van 
de dekkingsbijdrage gaan naar de dekking van de totale constante 
kosten. Dit gaat ten koste van het aandeel van de nettowinst 1 
 
of 
 

• Het verkoopresultaat daalt wel met 15%. De extra daling van de netto- 
winst wordt veroorzaakt door een nadelig bezettingsresultaat 1 

 
Opmerking 
Het tweede behaalde scorepunt kan alleen worden toegekend wanneer het 
eerste scorepunt is toegekend. 
 

 24 maximumscore 1 
315.000 x (79 – (30 + 40)) = € 2.835.000  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 3 
• boekwaarde CNC31  

11.250.000 x 1,4 – 2 x 315.000 x 4,50 =  12.915.000 1 
• boekwaarde licentie 8 x 315.000 x 0,5 =    1.260.000 1 
• investering in aanpassing CNC31    3.528.000 

    €  17.703.000 1 
 

 26 maximumscore 4   
• contante waarde van de cashflows  

2.835.000 x 
81 1,07

0,07

−−   =  16.928.631,27 

of 

a = 8

1
1,07

   

r = 1,07 
n = 8 
S = 5,971298506 
5,971298506 x 2.835.000 =      16.928.631,27 1 

 
• contante waarde van de restwaarde 

 8

11.250.000 x 1,4 x 0,1
1,07

  =      916.664,34   

            17.845.295,61   1 
• totale investeringsbedrag per 1 januari 2018  

(vraag 25)    17.703.000,00 
netto contante waarde optie 2       142.295,61    1 

• Tropol kiest voor optie 2, want € 142.295,61 > € 56.057 1 
 

Opgave 6 
 

 27 maximumscore 2 
− oprichten moet via een notaris / opstellen van een notariële akte (met 

statuten) 
− het storten van een minimumstartkapitaal (minimaal € 0,01) 

 
per juist antwoord  1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 2 
32.000 314.125

32.000
+  x 100% = 1.081,64% 

 
Opmerkingen  
Aan het antwoord 100% worden geen scorepunten toegekend. 
Aan het antwoord 981,64% wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

 29 maximumscore 1 
De toename van de balanspost Voorraad repen komt grotendeels overeen 
met de toename van de balansposten Crediteuren en Rekening-courant- 
krediet.  
 
Opmerking 
Beide balansposten (Crediteuren en Rekening-courantkrediet) moeten 
genoemd worden. 
 

 30 maximumscore 2 
− Er kan stemverwatering/zeggenschapsverwatering optreden. 
− De winst moet (in de toekomst) over meer aandeelhouders worden 

verdeeld. 
 
per juist antwoord  1 
 
 

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 1 juni. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 1 juni 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. 
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6 Bronvermeldingen 

opgave 6 www.tonyschocolonely.com (aangepast) 

einde    VW-0251-a-18-1-c 15 
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VW-0251-a-18-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2018-1 
 

management & organisatie vwo  

 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo: 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 9, bij de vierde deelscore moet het antwoord 
 
8.640 
 
vervangen worden door: 
 
8.460 
 
en 
 
Op pagina 14, bij vraag 29 moet naast het reeds gegeven antwoord ook goed worden 
gerekend: 
 
De toename van de balanspost Voorraad repen komt grotendeels overeen met de 
toename van de balanspost Crediteuren, aangevuld met één van de andere vormen van 
de benoemde posten van het kort vreemd vermogen op de balans. 
 
De Opmerking bij deze opgave moet worden geschrapt. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie 
vwo.   
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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VW-0251-a-18-2-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Anja Jansen heeft op 1 maart 2008 een woonhuis gekocht in  
Bergen op Zoom. Bij bank en verzekeraar AGM heeft ze per die datum 
een hypothecaire lening voor het woonhuis afgesloten. 
 
Hypothecaire lening 
 
Van de hypothecaire lening zijn de volgende gegevens bekend: 
 

wijze van aflossing lineair 

looptijd 30 jaar 

interest 4,5% op jaarbasis 

betaling aflossing  € 4.800 elk half jaar beide voor het eerst 
op 1 september 2008 betaling interest elk half jaar, achteraf 

 
2p 1 Wat is het verschil met betrekking tot de periodieke aflossingen tussen 

een hypothecaire lening met lineaire aflossing en een hypothecaire lening 
met aflossing op basis van annuïteiten? 
 

2p 2 Bereken de schuldrest van Anja direct na de aflossing op  
1 september 2017. 
 

2p 3 Bereken de totale uitgaven van Anja in 2018 aan AGM in verband met de 
hypothecaire lening. 
 
Op de website van de Belastingdienst leest Anja over het berekenen van 
de hypotheekrenteaftrek het volgende: 
 
“U moet de rente die u betaalt, toerekenen aan het kalenderjaar waarover 
de rente berekend wordt.”  
 
 (bron: Belastingdienst, aangepast)  
 
Anja rekent in 2018 met een tarief inkomstenbelasting van 40,8%. 
 

3p 4 Bereken het belastingvoordeel in euro’s dat Anja heeft door de 
hypotheekrenteaftrek over 2018. 
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Opgave 2 

 
Bij deze opgave blijven belastingen buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. 
 
Woningcorporaties zijn verenigingen of stichtingen met een 
volkshuisvestelijk doel: betaalbare woningen voor mensen met lagere 
inkomens.  
 

2p 5 Noem twee verschillen tussen een vereniging en een stichting. 
 
Stichting Stefanus is een woningcorporatie in Tilburg. De woningen staan 
op de balans van de woningcorporatie onder de post Sociaal vastgoed en 
worden gewaardeerd op basis van de zogenaamde exploitatiewaarde (zie 
informatiebron 1).  
 
De exploitatiewaarde op 31 december 2016 is de contante waarde van de 
onderstaande huuropbrengsten van de komende 20 jaar (2017 tot en met 
2036).  
 

aantal verhuurde 
woningen 

 
5.620 

 
per 31 december 2016 

huuropbrengst € 500 per maand per woning 

rekenrente 0,4% samengestelde interest per maand  

 
De huur wordt steeds aan het eind van elke maand ontvangen. 
 

2p 6 Bereken de exploitatiewaarde van de balanspost Sociaal vastgoed op  
31 december 2016 (zie formuleblad). Rond de uitkomst af op een 
veelvoud van duizend euro. 
 
Bij de berekening van de exploitatiewaarde wordt er vanuit gegaan dat er 
gedurende 20 jaar huuropbrengsten zullen zijn. 
Stel dat bij de berekening van de exploitatiewaarde deze periode verlengd 
zou worden met 50%. Dan zal de exploitatiewaarde 
 
a dalen. 
b niet veranderen. 
c stijgen met minder dan 50%. 
d stijgen met 50%. 
e stijgen met meer dan 50%. 
 

2p 7 Schrijf de letter van het juiste antwoord op. Motiveer het antwoord. 
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In 2015 is Stefanus gestart met een ‘Verantwoord Kopen’-regeling (zie 
informatiebron 2). 
In 2015 en 2016 heeft Stefanus een groot aantal bestaande woningen 
verkocht via de ‘Verantwoord Kopen’-regeling.  
De toezichthouder, de Autoriteit Woningcorporaties, heeft aan Stefanus 
de volgende verplichting opgelegd:  
“Alle woningen die onder de ‘Verantwoord Kopen’-regeling door Stefanus 
aan starters zijn verkocht, moeten op de balans van Stefanus blijven 
staan. Deze woningen staan op de debetzijde bij de post Terugkooprecht 
en op de creditzijde als een betalingsverplichting bij de post Te betalen 
bedragen bij terugkoop.” 
 
Stefanus heeft bezwaar gemaakt tegen de verplichting die de 
toezichthouder heeft opgelegd. Deze verplichting leidt tot een 
verslechtering van de solvabiliteit van Stefanus. 
 

2p 8 Geef een ander argument waarmee Stefanus bezwaar kan maken tegen 
het feit dat alle woningen uit deze regeling op de balans moeten worden 
opgenomen.  
 
Ondanks het bezwaar heeft Stefanus aan de verplichting van de 
toezichthouder voldaan en deze op de balans per 31 december 2016 
verwerkt (zie informatiebron 1).  
De wettelijke ondergrens van de solvabiliteit, gemeten via het eigen 
vermogen in procenten van het vreemd vermogen, van de Nederlandse 
woningcorporaties is 33,3%. 
 

2p 9 Toon aan met een berekening dat Stefanus op 31 december 2016 niet 
aan deze solvabiliteitseis voldoet (zie informatiebron 1). 
 

Pagina: 244Voor 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).



 

 VW-0251-a-18-2-o 5 / 12 lees verder ►►►

Stefanus heeft in 2017 geen sociale woningen aan starters verkocht. Wel 
hebben 180 starters, die in 2015 een woning hebben gekocht, 
aangegeven hun woning in 2017 te willen verkopen. 
Stefanus moet een besluit nemen of zij wel of niet deze woningen van de 
starters zal terugkopen. Stefanus kiest voor de optie die direct het meest 
gunstige effect heeft op de solvabiliteit. 
 
Optie 1: Stefanus koopt de 180 woningen wel zelf terug in 2017 
 

2p 10 Bereken met behulp van informatiebron 2 en 3 wat Stefanus per saldo 
aan een starter moet betalen bij het terugkopen van één woning. 
 
De terug te kopen woningen worden door Stefanus volledig gefinancierd 
met nieuw af te sluiten hypothecaire leningen. De teruggekochte 
woningen worden door Stefanus tegen het in vraag 10 uitgerekende 
bedrag op een aparte balanspost Teruggekochte woningen genoteerd. 
 

3p 11 Bereken de gevolgen van deze optie voor de debet- en creditzijde van de 
balans van Stefanus. Geef aan welke invloed deze optie heeft op de 
balansposten en met welke bedragen ze veranderen. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage behorende bij deze vraag zo volledig mogelijk in. 
 
Optie 2: Stefanus koopt de 180 woningen niet zelf terug in 2017 
 
Alle 180 woningen worden door de starters aan derden verkocht. Stefanus 
ontvangt het bedrag waar ze recht op heeft.  
 

3p 12 Bereken de gevolgen van deze optie voor de creditzijde van de balans 
van Stefanus. Geef aan welke invloed deze optie heeft op de 
balansposten en met welke bedragen ze veranderen. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage behorende bij deze vraag zo volledig mogelijk in. 
 
Conclusie 
 

2p 13 Leg uit welke optie de meest gunstige is voor de solvabiliteit van 
Stefanus. Betrek in de uitleg het teller- en het noemereffect van de 
solvabiliteit voor beide opties. 
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Opgave 3 

 
Een financieel adviesbureau maakt voor de onderneming Wesselink een 
financiële analyse. 
Van Wesselink zijn onderstaande cijfers bekend: 
 

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

Kengetallen 2015 t/m 2017

5,335,335,33

3,603,603,60

4,254,254,25

5,005,005,00

3,503,503,50

4,094,094,09

5,505,505,50

3,303,303,30

4,184,184,18

2015 2016 2017
Legenda:

REV = rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen

IVV = interestkosten van het gemiddeld vreemd vermogen

RTV = rentabiliteit van het gemiddeld totaalvermogen 

in procenten
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Wesselink heeft te maken met een hefboomeffect als gevolg van de wijze 
van financiering van zijn onderneming. 
 
Het hefboomeffect wordt bepaald door de combinatie van 
 de interestmarge (RTV – IVV) en   

 

 de hefboomfactor (
gemiddeld VV

gemiddeld EV
). 

 
1p 14 Is er bij Wesselink in 2016 sprake geweest van een positief of van een 

negatief hefboomeffect? Licht het antwoord toe met behulp van de 
staafdiagrammen met de kengetallen REV, IVV en/of RTV.  
 

2p 15 Bereken de hefboomfactor bij Wesselink in 2016.  
 

2p 16 Heeft de hefboomfactor in 2016 een versterkende of een verzwakkende 
werking van de interestmarge op het hefboomeffect? Licht het antwoord 
toe.  
 
In 2017 hebben bij Wesselink onderstaande financiële feiten 
plaatsgevonden: 
a Er zijn aandelen uitgegeven. Met de opbrengst van deze uitgifte is een 

rentevrije lening afgelost. 
b Er heeft een opwaardering van de vaste activa plaatsgevonden. 
 

2p 17 Geef van financieel feit a het gevolg aan voor de hefboomfactor en voor 
de interestmarge. Licht het antwoord toe. 
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in.  
 

2p 18 Geef van financieel feit b het gevolg aan voor de hefboomfactor en voor 
de interestmarge. Licht het antwoord toe. 
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in.  
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Opgave 4 

 
Bij de fotografieclub Photolearn kunnen sinds 1989 beginnende 
hobbyisten onder begeleiding van deskundigen kennismaken met de 
technieken van fotograferen.  
 
Wie lid wil worden van Photolearn kan kiezen uit drie abonnementen: 
 

abonnement contributie 

maand €   55 

3-maands € 150 

12-maands € 540 

 
Verder zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
 Het is alleen mogelijk per eerste dag van een maand lid te worden. Elk 

lid kan maar één abonnement tegelijkertijd hebben. 
 De betaling dient altijd te geschieden per vooruitbetaling op de eerste 

dag van een maand. Niet vooruitbetaald is niet deelnemen. Er zal dus 
nooit sprake zijn van ‘nog te ontvangen contributie’. 

 
Het aantal uitstaande abonnementen van Photolearn in de eerste vier 
maanden van 2018 staat hieronder weergegeven: 
 

abonnement maand 3-maands 12-maands totaal 

januari 3 3 7 13 

februari 6 3 7 16 

maart 6 3 6 15 

april 4 4 6 14 

 
2p 19 Bereken de totale contributiebaten over april 2018. 
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Over de verandering van het aantal abonnementen in mei 2018 ten 
opzichte van april 2018 is het volgende gegeven: 
 
3-maandsabonnement 
 
Van drie van de vier leden in april met een 3-maandsabonnement liep het 
abonnement op 30 april af:  
 Twee van hen hebben hun 3-maandsabonnement per 1 mei verlengd.  
 De derde is gestopt.  
 De vierde had een 3-maandsabonnement genomen op 1 april 2018. 
Er waren in mei geen nieuwe aanmeldingen van leden voor een  
3-maandsabonnement. 
 
12-maandsabonnement 
 
De zes leden in april met een 12-maandsabonnement hebben hun  
abonnement per 1 januari 2018 aangeschaft. Op 1 mei heeft één nieuw lid 
een 12-maandsabonnement afgesloten. 
 
Contributieontvangsten 
 
De totale contributieontvangsten in mei waren € 1.170. 
 

2p 20 Bereken het aantal leden van Photolearn met een maandabonnement in 
mei 2018.  
 

4p 21 Bereken de grootte van de balanspost Vooruitontvangen contributie per 
31 mei 2018 van Photolearn.  
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Opgave 5 

 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6. 
 
Steigerhuis bv produceert en verkoopt kapstokken uitsluitend op 
bestelling. De kapstokken zijn gemaakt van steigerbuizen en steigerhout. 
Steigerhuis bepaalt per bestelling of deze geaccepteerd wordt. 
De eigenaren hebben bij de oprichting van Steigerhuis gekozen voor de 
rechtsvorm van een besloten vennootschap (bv) en niet voor de 
rechtsvorm van een vennootschap onder firma (vof). 
 

1p 22 Noem een voordeel voor een onderneming zelf als de rechtsvorm een bv 
is in plaats van een vof.  
 
Om de indirecte kosten van 2018 door te berekenen in de kostprijs van de 
kapstok gebruikt Steigerhuis de verfijnde opslagmethode. 
 

1p 23 Noem een voordeel voor een onderneming van het gebruik van de 
verfijnde opslagmethode ten opzichte van de primitieve opslagmethode. 
 
In de productiehal van Steigerhuis werken zeven werknemers  
(zie informatiebron 4). Deze werknemers zijn het hele jaar 2017 in dienst 
geweest van Steigerhuis. De werkelijke directe loonkosten worden 
berekend onder andere op basis van de cao-afspraken (zie informatiebron 
5). Het budgetresultaat op de directe lonen in 2017 was € 3.085,84 
voordelig. 
 

3p 24 Bereken de totale standaard directe loonkosten over 2017. Rond af op 
hele euro’s. 
 
Voor het berekenen van de kostprijs van een kapstok in 2018 worden 
 de indirecte variabele loonkosten over 2017 uitgedrukt in een 

percentage van de totale standaard directe kosten over 2017; 
 de indirecte variabele overige kosten over 2017 uitgedrukt in een 

percentage van de totale standaard directe materiaalkosten over 
2017; 

 de indirecte constante kosten uitgedrukt in een opslag in euro’s per 
kapstok. 

 
Maak bij de beantwoording van de vragen 25, 26 en 27 gebruik van 
informatiebron 6. 
 

1p 25 Bereken het opslagpercentage ter dekking van de indirecte variabele 
loonkosten.  
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1p 26 Bereken het opslagpercentage ter dekking van de indirecte variabele 
overige kosten. 
 

1p 27 Bereken de opslag in euro’s per kapstok ter dekking van de indirecte 
constante kosten. 
 
Een grote hotelketen plaatst een bestelling van honderd kapstokken van 
het model Almere. De hotelketen geeft aan maximaal € 44,59 te willen 
betalen per kapstok. De directie van Steigerhuis heeft besloten de 
bestelling alleen te accepteren als de voorgecalculeerde nettowinstmarge 
per kapstok hoger is dan 15% van de verkoopprijs. 
De standaard directe materiaalkosten zijn € 20 per kapstok van model 
Almere en de standaard directe loonkosten zijn € 5 per kapstok van model 
Almere. 
 

4p 28 Toon aan met een berekening of de bestelling geaccepteerd zal worden. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 

 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Inbeeld bv is een communicatiebureau dat zich richt op de markt van 
visuele communicatie. Voorbeelden van zijn activiteiten zijn het bouwen 
en onderhouden van websites en het maken van bedrijfsfilms. 
 
Het tarief van de diensten van Inbeeld wordt uitgedrukt in een bedrag per 
arbeidsuur. 
 
De volgende gegevens van Inbeeld zijn bekend: 
 

Totale kosten 2018 bij verschillende arbeidsuren
380.000

370.000

360.000

350.000

340.000

330.000

320.000

310.000

€ 0
0 8.0007.500 8.500 9.000 9.500

arbeidsuren

totale kosten
(€)

 
 
Het aantal verwachte arbeidsuren over 2018 is 9.000. 
 

1p 29 Bereken de variabele kosten per arbeidsuur. 
 

1p 30 Bereken de totale constante kosten. 
 
De verwachte omzet over 2018 is € 450.000. 
De eigenaren streven continuïteit van de onderneming na. Zij willen 
daarom dat bij Inbeeld de verwachte omzet over 2018 minstens 1,5 keer 
de breakeven-omzet is. 
 

3p 31 Bereken met behulp van de dekkingsbijdrage of Inbeeld in 2018 voldoet 
aan de wens van de eigenaren (zie formuleblad). 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 

 
Voor beantwoording van de vragen 6 en 31 zijn de volgende formules 
beschikbaar. 
 

 6 formules voor samengestelde interest: 

i =
p

100  
 
C = K x (1 + i)-n 
 

Cn = T x 
 -n1- 1+i

i
 

 
E = K x (1 + i)n 

 

En  T x 
n (1 + i) x {(1 + i) - 1}

i
 
 

 
hierbij gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
 
somformule meetkundige reeks: 

S = a x  
nr  - 1

r - 1
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 

  n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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 31  

breakeven-omzet = 
totale constante kosten

dekkingsbijdrage in perunage
  

 

perunage = 
percentage

100
  

 

breakeven-afzet = 
totale constante kosten

dekkingsbijdrage per arbeidsuur
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Informatiebron 1 

 
Balans Stefanus per 31 december (getallen x € 1.000) 

debet 2016 2015

Terugkooprecht 316.000 42.500

Sociaal vastgoed  ……………1) 600.247

Bedrijfspand 1.791 1.929

Financiële vaste activa 37.600 58.343

Vlottende activa 2) 16.376

Liquide middelen    5.827   17.156

 798.061 736.551

  

credit  

Eigen vermogen 187.435 185.557

Voorzieningen 7.302 12.974

Hypothecaire leningen 282.636 473.502

Te betalen bedragen bij terugkoop 316.000 42.500

Kortlopende schulden    4.688   22.018

 798.061 736.551

 

 
 
 
 

noot 1 tegen de exploitatiewaarde 

noot 2 De balanspost Vlottende activa vormt de sluitpost en hoeft niet te worden berekend. 
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Informatiebron 2 

 
Verantwoord Kopen 
 
Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Om deze groep 
tegemoet te komen, is Stichting Stefanus in 2015 gestart met de regeling 
‘Verantwoord Kopen’. Alle woningen die vanaf 2015 zijn gekocht door 
starters vallen onder deze regeling. Starters kunnen met korting een 
woning kopen bij Stefanus en mogen die woning bij verhuizen weer zelf 
verkopen. Dit werkt als volgt: 
 

Starter koopt van Stefanus 

Als een starter een woning koopt van Stefanus wordt eerst de aankoopprijs 
ervan bepaald. De starter krijgt een korting van 30% van de aankoopprijs. 
De starter hoeft dus maar 70% van die aankoopprijs te betalen aan 
Stefanus. 
 

 
 

Starter verkoopt 

aan Stefanus (optie 1) aan derden (optie 2) 

De starter heeft dan de plicht de 
woning eerst aan Stefanus aan te 
bieden tegen de dan geldende 
verkoopprijs. Het bedrag dat 
Stefanus moet betalen, wordt 
verminderd met de eerder verleende 
korting. Stefanus heeft het recht de 
woning terug te kopen. 
 

Stefanus kan ook besluiten de 
woning niet terug te kopen. Bij 
verkoop door de starter aan derden 
ontvangt Stefanus de eerder 
verleende korting alsnog terug van 
deze starter. 

Bij beide opties verdelen de starter en Stefanus het verschil tussen de 
aankoopprijs van de starter en de verkoopprijs van de starter van de 
woning: 30% voor Stefanus en 70% voor de starter. 
In het bedrag dat Stefanus bij terugkoop per saldo aan de starter betaalt, 
zijn de bovenstaande afspraken verwerkt.  
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Informatiebron 3 

 
Onderstaande bedragen zijn gemiddelden per woning. 
 

Koop door starters van Stefanus in 2015 

 aankoopprijs1) € 150.000

 korting €   45.000

 aankoopprijs na korting € 105.000

Verkoop door starters in 2017

 boekwaarde van de balanspost Terugkooprecht na 
indexaties 2015 - 2016 

€ 115.000

 verkoopprijs1) € 166.000

 

 
 

noot 1 De prijs wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur. 
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Informatiebron 4 

 
Informatie over de werkelijk berekende lonen over 2017 
 
Werknemerslijst productiehal Steigerhuis in 2017 
 

 leeftijd 
in 

jaren 

aantal 
functiejaren

loongroep werkuren 
per 

week 

bruto-
maandloon1) 

Nick 25  4 B 24 

Sari 25  2 B 16 

Anouk 29  8 D 38 

Jari 36 12 G 38 

Steven 38 13 J 40 

Luuk 42  6 H 38 

     € 13.872,58

Hakim 55  7 J 40 …………..

   totaal €  ………..

 

noot 1 exclusief vakantiegeld 
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Informatiebron 5 

 
Brutoloon, exclusief vakantiegeld, in euro’s per maand bij een  
38-urige werkweek, vanaf 1 januari 2017 
 

 
 Het vakantiegeld is 8% van het brutojaarloon. 
 Het werkgeversaandeel in de sociale lasten is 30% van het bruto- 

jaarloon inclusief vakantiegeld. 
 
bron: cao Metaal & Techniek 

 

loon-
groepen 

A B C D E F G H I J 

functie- 
jaren 

          

0 1.525 1.898 1.977 2.019 2.083 2.188 2.368 2.567 2.810 3.103

1 1.846 1.959 1.994 2.038 2.122 2.239 2.417 2.624 2.875 3.166

2 1.860 1.975 2.009 2.062 2.162 2.287 2.468 2.673 2.935 3.230

3 1.879 1.988 2.025 2.079 2.195 2.336 2.526 2.734 2.997 3.302

4  2.003 2.038 2.103 2.238 2.384 2.574 2.791 3.058 3.364

5  2.024 2.059 2.121 2.273 2.433 2.626 2.844 3.115 3.429

6  2.043 2.080 2.155 2.314 2.483 2.674 2.898 3.177 3.497

7  2.064 2.100 2.186 2.383 2.558 2.733 2.950 3.235 3.563

8        3.006 3.302 3.629

9         3.356 3.693

10 en 
hoger 

         3.761
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Informatiebron 6 

 
Gegevens over de standaardkosten van Steigerhuis over 2017 
 

directe materiaalkosten €  1.000.000 

directe loonkosten + € …………… 

totale directe kosten  € ….…….

indirecte variabele loonkosten €    325.000 

indirecte variabele overige kosten + €     140.000 

totale indirecte variabele kosten  € 465.000

  

totale indirecte constante kosten  € 183.000

 
 

 stuks 

normale productie en afzet 60.000 

verwachte productie en afzet  61.000 

 
 
 

einde  
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management & organisatie VWO 2018-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 11   

balanspost bedrag toename / afname / 
geen verandering 

verandering bij activa 
  
Terugkooprecht 
 
Teruggekochte woningen 
 

 
 
€ ………………. 
 
€ ……………….

 
 

………………….. 
 
…………………. 

 

balanspost bedrag toename / afname / 
geen verandering 

verandering bij Eigen 
vermogen 
 
Eigen Vermogen 

 
 
€ …………….  

 
 
………………….. 

verandering bij Vreemd 
Vermogen: 
 
Hypothecaire lening 
 
Te betalen bedragen bij 
terugkoop 

 
 
€……….………
. 

€  ……………. 

 
 
 
…………………… 
 
 
…………………… 

  (Niet alle cellen hoeven te worden ingevuld.) 
 
  Ruimte voor berekeningen 

Terugkooprecht  
 

Teruggekochte woningen  
 

Eigen Vermogen  
 

Hypothecaire lening  
 

Te betalen bedragen bij 
terugkoop 

 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 12  

balanspost bedrag toename / afname / 
geen verandering 

verandering bij activa 
  
Terugkooprecht 
 
Liquide middelen 
 

 
 
€ ………………. 
 
€ ……………….

 
 
………………….. 
 
…………………. 

 
 

balanspost bedrag toename / afname / 
geen verandering 

verandering bij Eigen vermogen
 
Eigen Vermogen 
 
……………………………. 

 
 
€………………..
 
€………………..

 
 
…………………. 
 
………………… 

verandering bij Vreemd 
Vermogen 
 
Te betalen bedragen bij terugkoop

 
 
 
€  ……………… 
 
 

 
 
 
…………………. 
 
 

  (Niet alle cellen hoeven volledig te worden ingevuld.) 
 
 
  Ruimte voor berekeningen 

Terugkooprecht  
 

Liquide middelen  
 

Eigen Vermogen  
 

Te betalen bedragen bij terugkoop  
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 17  

hefboomfactor  
GVV

GEV
 
 
 

 

toelichting 
Licht zowel het teller- als noemereffect 
toe. 
 

0  daalt 
 
0  blijft gelijk 
 
0  stijgt 

 

 

interestmarge (RTV - IVV) toelichting 
Licht zowel het teller- als noemereffect 
toe. 
 

0  daalt 
 
0  blijft gelijk 
 
0  stijgt 

 

 
 
 

 18  

hefboomfactor 
GVV

GEV
 
 
 

 
toelichting 
Licht zowel het teller- als noemereffect 
toe. 
 

0  daalt 
 
0  blijft gelijk 
 
0  stijgt 

 

interestmarge (RTV - IVV) toelichting 
Licht zowel het teller- als noemereffect 
toe. 
 

0  daalt 
 
0  blijft gelijk 
 
0  stijgt 

 

 
 

 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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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. 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. 

 W-0251-a-18-2-c 3 lees verder ►►► 
 

Pagina: 267Voor 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).



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

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
• Bij lineaire aflossingen zijn de aflossingen elke periode gelijk 1 
• Bij aflossing op basis van annuïteiten nemen de periodieke aflossingen 

toe 1 
 

 2 maximumscore 2 
(30 x 2 – 19) x 4.800 = € 196.800     
 

 3 maximumscore 2 
• interest:  

1 maart 2018: 196.800 x 0,045
2

 =  4.428 

1 september 2018: (196.800 - 4.800) x 0,045
2

= 4.320 1 

• aflossing: 2 x 4.800 = 9.600 
totaal          € 18.348 1 

 
 4 maximumscore 3 

• (196.800 x 2
12

 x 0,045) + (192.000 x 6
12

 x 0,045 +  

(187.200 x 4
12

x 0,045) =  8.604 2 

•  8.604  x 0,408 = € 3.510,43 1 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Een vereniging heeft leden en een stichting niet.  
− Het bestuur van een vereniging is gekozen, bij een stichting is er 

sprake van coöptatie. 
− Het doel van een vereniging is meestal ten behoeve van de leden, bij 

een stichting ligt het doel meestal buiten de stichting. 
 
per juist antwoord 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 2 

5.620 x 500 x 
2401 1,004

0,004

−−  = 433.002.181,28. afgerond € 433.002.000 

of 

a = 240

1
1,004

   

r = 1,004 
n = 240 
S = 154,0933029 
5.620 x 500 x 154,0933029 = 433.002.181,28. afgerond € 433.002.000 
 

 7 maximumscore 2 
• c  1 
• Naarmate gelijke bedragen over een langere periode contant gemaakt 

moeten worden, neemt de factor waardoor gedeeld moet worden  
(1 + i)n toe, omdat n toeneemt. Dus neemt de contante waarde bij 
uitbreiding van de looptijd minder dan evenredig toe 1 

 
Opmerking 
Het tweede scorepunt wordt toegekend wanneer het eerste scorepunt ook 
is behaald. 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Stefanus heeft het recht tot terugkoop, maar niet de plicht. Het is niet 

zeker dat ook alle woningen zullen worden terugverkocht aan 
Stefanus. 

− De balans van Stefanus geeft dan geen getrouw beeld van de 
werkelijkheid. 

 
 9 maximumscore 2 

187.435
7.302 282.636 316.000 4.688+ + +

 x 100% = 30,7% 

 
 10 maximumscore 2 

166.000 – 45.000 – 0,3 x (166.000 – 150.000) = € 116.200 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 3 
balanspost bedrag toename / afname / 

geen verandering 
verandering bij activa 
  
Terugkooprecht 
 
Teruggekochte woningen 
 

 
 

€ 20.700.000 
 

€ 20.916.000 

 
 

afname 
 

toename 

 
balanspost bedrag toename / afname/  

geen verandering 
verandering bij Eigen 
Vermogen 
 
Eigen Vermogen 

 
 
 

€               0 

 
 
 

n.v.t. 
 

verandering bij Vreemd 
Vermogen 
 
Hypothecaire lening 
 
Te betalen bedragen bij terugkoop 

 
 
 

€ 20.916.000 
 

€ 20.700.000 
 

 
 
 

toename 
 

afname 

   
  Ruimte voor berekeningen 

 
Terugkooprecht 180 x 115.000 = 20.700.000 
Teruggekochte woningen 180 x 116.200 =  20.916.000 
Eigen Vermogen - 
Hypothecaire lening zie bij Teruggekochte woningen 
Te betalen bedragen bij terugkoop zie bij Terugkooprecht 
  
• geen verandering Eigen Vermogen 1 
• Terugkooprecht + Te betalen bedragen bij terugkoop + afname + 

20.700.000  1 
• Teruggekochte woningen + Hypothecaire lening + toename + 

20.916.000  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 3 
balanspost bedrag toename / afname / 

geen verandering 
verandering bij activa 
  
Terugkooprecht 
 
Liquide middelen 
 

 
 

€ 20.700.000 
 

€  8.964.000 

 
 

afname 
 

toename 

 
balanspost bedrag toename / afname/ 

geen verandering 
verandering bij Eigen 
Vermogen 
 
Eigen Vermogen 
 
……………………………. 

 
 
 

€  8.964.000 
 

 
 
 

toename 
 
 

verandering bij Vreemd 
Vermogen 
 
Te betalen bedragen bij 
terugkoop 

 
 
 
 

€ 20.700.000 
 

 
 
 
 

afname 
 

 
  Ruimte voor berekeningen 
 

Terugkooprecht: 180 x 115.000 =  20.700.000 
Liquide middelen zie bij Eigen Vermogen 
Eigen Vermogen terug te ontvangen: 

- korting: 180 x 45.000 =                  8.100.000  
- deel winst: 
  0,3 x 180 x (166.000 – 150.000) =    864.000 
totaal                                               8.964.000 

Te betalen bedragen 
bij terugkoop 

zie bij Terugkooprecht 

 
• 8.100.000 + toename Liquide middelen en Eigen vermogen  1 
• 864.000 + toename Liquide middelen en Eigen vermogen 1 
• Terugkooprecht + Te betalen bedragen bij terugkoop + afname  

+ 20.700.000  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 2 
• Bij optie 1 blijft het eigen vermogen gelijk, terwijl het vreemd vermogen 

toeneemt.  
De solvabiliteit verslechtert 1 

• Bij optie 2 neemt het eigen vermogen toe, terwijl het vreemd vermogen 
afneemt.  
De solvabiliteit verbetert. 
Conclusie: optie 2 is het meest gunstig voor de solvabiliteit 1 

 
 

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 1 
positief, want  
− IVV < RTV (oorzaak) 

of  
− REV > RTV (gevolg) 
 

 15 maximumscore 2 

• GEV = 18.000
5,00

 x 100 = 360.000 1 

• GVV = 19.250
3,50

 x 100 = 550.000  

550.000
360.000

 = 1,53 1 

 
 16 maximumscore 2 

• versterkend, 1 
• Voorbeeld van een juiste toelichting is:  1 

− Er is een positieve interestmarge bij een hefboomfactor > 1 
− Er is een positieve interestmarge bij de situatie dat het gemiddeld 

vreemd vermogen groter is dan het gemiddeld eigen vermogen  
 
Opmerking 
Het tweede scorepunt wordt toegekend wanneer het eerste scorepunt ook 
is behaald. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
hefboomfactor  

GVV
GEV

 
 
 

 

toelichting 
Licht zowel het teller- als noemereffect 
toe. 
 

0  daalt 
 
 

GVV neemt af, want lening neemt af. 
GEV neemt toe door de aandelenemissie. 
 

 
interestmarge  
(RTV - IVV) 

toelichting 
Licht zowel het teller- als noemereffect 
toe. 

0  daalt 
 
 

Nettowinst en interestkosten blijven gelijk. 
GTV blijft gelijk, dus de RTV blijft gelijk. 
Interestkosten blijven gelijk. GVV daalt, dus 
de IVV stijgt. 
 

 
• gevolg voor de hefboomfactor  1 
• gevolg voor de interestmarge 1 
 

 18 maximumscore 2 

hefboomfactor GVV
GEV

 
 
 

 
toelichting 
Licht zowel het teller- als noemereffect 
toe. 

0  daalt 
 
 

GEV stijgt, want herwaarderingsreserve 
stijgt. 
GVV blijft gelijk. 
 

interestmarge  
(RTV - IVV) 

toelichting 
Licht zowel het teller- als noemereffect 
toe. 

0  daalt 
 
 

Nettowinst en interestkosten blijven gelijk. 
GTV stijgt door stijging 
herwaarderingsreserve, dus RTV daalt. 
Interestkosten blijven gelijk, GVV blijft gelijk, 
dus IVV blijft gelijk. 
 

 
• gevolg voor de hefboomfactor  1 
• gevolg voor de interestmarge 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 19 maximumscore 2 

4 x 55 + 4 x 150
3

 + 6 x 540
12

 = € 690 

 
Opmerking  
Aan het antwoord € 4.060 worden geen scorepunten toegekend. 
 

 20 maximumscore 2 
( )1.170 – 2 x 150 – 1 x 540

55
 = 6 leden   

 
 21 maximumscore 4 

vooruitontvangen van 

• 3-maandsabonnement: (4 – 3) x 150
3

 x 1    50 1 

• 3-maandsabonnement: 2 x 150
3

 x 2    200 1 

• 12-maandsabonnement:  

6 x 540
12

 x 7   1.890 

1 x 540
12

 x 11         495 

totaal         € 2.635 2 
 
 

Opgave 5 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− Continuïteit is beter gewaarborgd bij vertrek/overlijden van één van de 

eigenaren. 
− De te betalen belasting over de winst kan lager zijn. 
 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− De kostprijs wordt nauwkeuriger opgebouwd. 
− Door de verfijning per kostensoort kunnen budgetten nauwkeuriger 

worden geëvalueerd. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 3 

• 13.872,58 + 3.563 x 40
38

 = 17.623,11 1 

• 17.623,11 x 12 x 1,08 x 1,30 = 296.914,16 1 
• 296.914,16 + 3.085,84 = € 300.000 1 
 

 25 maximumscore 1 
325.000

1.000.000 300.000+
  x 100% = 25% 

 
 26 maximumscore 1 

140.000
1.000.000

 x 100% = 14% 

 
 27 maximumscore 1 

183.000
60.000

 = € 3,05 

 
 28 maximumscore 4 

directe materiaalkosten  20,00 
directe loonkosten  +   5.00 
directe kosten  25,00 
opslag indirecte variabele loonkosten 0,25 x 25 6,25 
opslag indirecte variabele overige kosten 0,14 x 20 2,80 
totale indirecte constante kosten  + 3,05 
kostprijs      € 37,10 
 
• 37,10 2 

• 44,59 37,10
44,59
−  x 100% = 16,8% 1 

• De bestelling wordt geaccepteerd: 16,8% > 15% 1 
of 
• 37,10 2 

• 44,59
1,15

 = 38,77  1 

• De bestelling wordt geaccepteerd: 38,77 > 37,10     1 
of 
• 37,10 2 

• 37,10
0,85

 = 43,65 < 44,59 1 

• De bestelling wordt geaccepteerd: 43,65 < 44,59 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 

29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
370.000 310.000

9.500 7.500
−
−

 = € 30 

30 maximumscore 1 
370.000 – (9.500 x 30) = € 85.000 

31 maximumscore 3 

• tarief: 450.000
9.000

 = € 50 per uur 1 

• variabele kosten: 30
50

 x 100% = 60% 

dekkingsbijdrage: 100% – 60% = 40% 1 

• 85.000
0,40

 x 1,5 = € 318.750 

€ 450.000 > € 318.750: dus voldoet aan de wens 1 
of 

• tarief: 450.000
9.000

 = € 50 per uur 1 

• dekkingsbijdrage: 50 – 30 = 20 1 

• 85.000
20

 x 50 x 1,5 = € 318.750 

€ 450.000 > € 318.750: dus voldoet aan de wens 1 

Opmerking 
Indien de leerling het antwoord geeft met behulp van een berekening van 
de break-even afzet, 1 scorepunt in mindering brengen. 

5 Aanleveren scores 

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

6 Bronvermeldingen 

opgave 1 belastingdienst (aangepast) 
bron 5 cao Metaal & Techniek 

einde    VW-0251-a-18-2-c 13 
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VW-0251-a-17-1-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 11 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
De Twente-Achterhoek Bank nv (TAB) is een bank die haar diensten met 
name in de regio Oost-Nederland aanbiedt. De enige aandeelhouder is 
een pensioenfonds. 
 
 

 
 

 
 
 
Tijdens de bankencrisis in 2008 had TAB een ernstig liquiditeitsprobleem. 
De provinciebesturen van Gelderland en Overijssel vonden deze bank 
voor de regio te belangrijk om failliet te laten gaan. Om de bank te redden 
was op 1 augustus 2008 een kapitaalinjectie van € 2 miljard nodig.  
In eerste instantie wilden de provinciebesturen TAB een 6% onderhandse 
lening verstrekken, ingaande op 1 augustus 2008, met lineaire jaarlijkse 
aflossingen en een looptijd van 20 jaar. De eerste aflossing en 
interestbetaling zouden dan plaatsvinden op 31 juli 2009. 
 
Een onderhandse lening behoort tot het vreemde vermogen. 
 

1p 1 Noem een ander kenmerk van een onderhandse lening. 
 

2p 2 Bereken de interestopbrengst over 2010 voor de provincies als de 6% 
onderhandse lening zou zijn afgesloten. 
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Uiteindelijk is er geen onderhandse lening afgesloten, maar hebben beide 
provincies op 1 augustus 2008 voor een bedrag van € 2 miljard alle 
aandelen TAB overgenomen van het pensioenfonds. 
 
Vanaf 1 augustus 2008 is de bank gereorganiseerd. In 2016 vonden de 
beide provinciebesturen de tijd rijp om de bank te verzelfstandigen. Met 
ingang van 2017 werden de aandelen in vijf gelijke tranches (delen) op de 
markt gebracht.  
 

2p 3 Geef twee redenen waarom de aandelen TAB niet in één keer op de 
markt zijn gebracht. 
 
Op 5 januari 2017 werd de eerste tranche officieel op de beurs gebracht 
tegen een emissiekoers van 125%.  
Bij deze emissiekoers werd door beleggers in totaal € 437,5 miljoen voor 
deze tranche betaald.  
 

3p 4 Toon met een berekening aan of de emissiekoers van 125% van de 
aandelen TAB op 5 januari 2017 hoger, gelijk of lager was dan de 
overnamekoers in procenten van de nominale waarde op 1 augustus 
2008. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. 
 
In deze opgave is de btw 21%. 
 

 
 
 
De broers Alexander en Matthijs van Leeuwen zijn, sinds de oprichting op 
1 januari 2004, beiden eigenaar van Speeddate.nl (zie informatiebron 1). 
Speeddate.nl heeft als rechtsvorm een vennootschap onder firma (vof).  
 

1p 5 Noem een wettelijke oprichtingseis voor een vof.  
 
De broers willen het resultaat van Speeddate.nl over 2016 berekenen. 
In de informatiebronnen 2, 3 en 4 staan de opbrengsten en kosten over 
2016 van Speeddate.nl.  
 

2p 6 Bereken het aantal deelnemers, dat in 2016 bij Speeddate.nl 
gespeeddatet heeft.  
 

2p 7 Bereken de personeelskosten van Speeddate.nl over 2016. 
 

2p 8 Bereken de afschrijvingskosten van Speeddate.nl over 2016.  
 

4p 9 Bereken het resultaat van Speeddate.nl over 2016.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage, behorende bij deze opgave, volledig in.  
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De broers vinden het resultaat over 2016 te laag en willen het risico op 
een verdere daling van het resultaat beperken. Voordat zij een plan 
opstellen, formuleren zij twee eisen waaraan dit plan moet voldoen:  
− Het verwachte resultaat over 2017 moet hoger zijn dan dat over 2016. 
− De verwachte afzet in 2017 moet minimaal anderhalf keer de break-

evenafzet van 2017 zijn. 
 

In informatiebron 5 en 6 is het plan opgenomen om voor 2017 het 
resultaat te verhogen. Dit plan houdt onder andere in dat: 
 
a de variabele kosten per deelnemer dalen, 
b de totale constante kosten stijgen.  
 
Dit plan brengt bepaalde risico’s met zich mee. 
 

2p 10 Welke van deze twee (a of b) leidt tot een vermindering van het 
bedrijfsrisico? Motiveer het antwoord. 
 
Speeddate.nl gaat door middel van de dekkingsbijdrage per deelnemer 
onderzoeken of voldaan wordt aan de stijging van het resultaat in 2017. 
 

2p 11 Bereken de verwachte dekkingsbijdrage per deelnemer in 2017.  
 

3p 12 Bereken het verwachte resultaat over 2017 na uitvoering van het plan.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage, behorende bij deze opgave, volledig in.  
 

3p 13 Toon aan of wordt voldaan aan elk van de aan het plan gestelde eisen. 
Motiveer het antwoord met een berekening (zie formuleblad).  
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Opgave 3 
 
In deze opgave is het btw-tarief 21%. 
 
De Kalender uit Sint Willebrord handelt uitsluitend in scheurkalenders. Ze 
huurt een ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. 
De balans van De Kalender per 1 januari 2016 na verdeling van de winst 
over 2015 ziet er als volgt uit: 
 

debet                           Balans Kalender                                         credit 
                             per 1 januari 2016 (getallen x € 1)                              
Inventaris 15.000 Eigen Vermogen 14.040

Voorraad 
scheurkalenders 3.220

 
4,5% Bedrijfskrediet 7.800

Vooruitbetaalde huur1) 800 Crediteuren 1.331

Debiteuren 1.694 Te betalen bedragen 650

Te vorderen bedragen 600  

Bank 2.050  

Kas   457           

 23.821  23.821

 

 
Verder is gegeven over het jaar 2016:  
 

(getallen x € 1) eerste 
kwartaal

tweede 
kwartaal

derde 
kwartaal 

vierde 
kwartaal

verkopen inclusief 21% 
btw 5.082 5.082

 
4.719 6.897

inkopen inclusief 21% 
btw 3.146 3.388

 
3.025 4.356

huurbetalingen inclusief 
21% btw 968 968

 
968 1.029

noot 1  exclusief btw 
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− De inkopen en verkopen zijn gelijkmatig verspreid over het kwartaal. 
− De inkopen en verkopen worden direct ontvangen en afgeleverd. 
− De inkopen geschieden volledig op rekening. 
− Het ontvangen leverancierskrediet is 1,5 maand. De Kalender maakt 

hier volledig gebruik van. 
− De verkopen zijn voor de helft contant en voor de helft op rekening. 
− Het verstrekte leverancierskrediet is één maand. Afnemers maken hier 

volledig gebruik van. 
− De brutowinst is 50% van de inkoopwaarde van de omzet. 
− Op de laatste dag van een kwartaal wordt de huur vooruitbetaald voor 

het daaropvolgende kwartaal. 
 

2p 14 Bereken de brutowinst van De Kalender over 2016. 
 

3p 15 Bereken het bedrag dat in 2016 door De Kalender van afnemers is 
ontvangen. 
 

2p 16 Bereken de waarde van de voorraad scheurkalenders van De Kalender 
per 31 december 2016. 
 

2p 17 Bereken de huurkosten van De Kalender over 2016.  
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Opgave 4 
 
Bedrijven doen aan Onderzoek en Ontwikkeling (R&D, Research and 
Development) om daar in de toekomst profijt van te hebben.  
De wettelijke regels voor het opstellen van de jaarrekening waarin R&D 
wordt opgenomen, zijn gebaseerd op een aantal principes. 
 
Uitgaven aan onderzoek voor het verkrijgen van nieuwe kennis moeten in 
het jaar van de uitgaven ten laste komen van de winst- en verliesrekening. 
 
Uitgaven aan ontwikkeling van een product (bijvoorbeeld het maken van 
een prototype), waarvan aantoonbaar is vastgesteld dat het mogelijk is 
het product te voltooien en te verkopen, worden geactiveerd op de balans. 
Hierop moet in vijf jaar worden afgeschreven. 
Als ontwikkelingskosten geactiveerd worden, moet daar op de balans een 
even grote wettelijke reserve tegenover komen te staan. Deze wettelijke 
reserve ontstaat uit de winstverdeling van dat jaar.  
 
Samengevat: 

 uitgaven aan 
onderzoek 

uitgaven aan 
ontwikkeling 

type kennis: fundamenteel nieuw technisch toepasbaar 
voor de productie van 
een product 

toekomstige 
opbrengsten:  

onzeker zeker 

activeren op de balans: nee ja + het vormen van 
een wettelijke reserve 
uit de winstverdeling 

ten laste van de 
resultatenrekening: 

volledig in jaar van 
uitgave 

in de vorm van 
afschrijvingskosten 
over een periode van 
vijf jaar 

 
1p 18 Tot welke groep vaste activa worden geactiveerde kosten gerekend? 

 
2p 19 Leg uit wat het doel is van een wettelijke reserve.  
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In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw verrichtte Philips onderzoek en 
ontwikkeling. Hieronder staat een kort overzicht: 
a Begin jaren 70 bestudeerde Philips de werking van lasertechnologie. 
b Eind jaren 70 werkte Philips aan de technologie hoe een metalen 

oppervlak met laserlicht kan worden bewerkt. 
c Begin jaren 80 werkte Philips aan de compact disc en de cd-speler die 

in 1983 op de markt kwamen.  
 

2p 20 Geef van elke van de drie bovenstaande activiteiten van Philips aan of 
deze valt in de hiervoor genoemde categorie Onderzoek of in de categorie 
Ontwikkeling. 
 
Naast Philips doen veel bedrijven aan onderzoek en ontwikkeling. ADHL 
is een bedrijf in de chemie. ADHL heeft op 31 december 2016 € 1.500.000 
aan onderzoek en € 2.500.000 aan ontwikkeling uitgegeven. 
Van ADHL ziet de gedeeltelijke creditzijde van de interne eindbalans per  
31 december 2016 er als volgt uit: 
 

getallen x € 1    
Maatschappelijk aandelenkapitaal 30.000.000 

Aandelen in portefeuille   6.000.000 

Geplaatst aandelenvermogen  24.000.000

Winstsaldo 2016 voor belasting  13.200.000

 
Verdere gegevens: 
− Ieder aandeel ADHL heeft een nominale waarde van € 10. 
− De vennootschapsbelasting over het winstsaldo 2016 bedraagt 

 € 3.290.000. 
 
De directie stelt de volgende verdeling van de winst na aftrek van de 
vennootschapsbelasting over 2016 voor:  
− een toevoeging aan de wettelijke reserve 
− een toevoeging aan de overige reserves van € 6.000.000 
− het resterend bedrag is beschikbaar voor dividend 
 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) gaat akkoord als er 
minimaal 8% dividend beschikbaar wordt gesteld over 2016. 
 

2p 21 Laat met een berekening zien of de AVA met dit voorstel akkoord gaat.  
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 9. 
 
In deze opgave blijft de vermogensrendementsheffing buiten 
beschouwing. 
  
Tot ongeveer het jaar 2010 stegen de gemiddelde prijzen van verkochte 
koopwoningen in Nederland. Daarna daalden de huizenprijzen tot 2013. 
Een daling van de huizenprijzen kan tot gevolg hebben dat huizen ‘onder 
water’ komen te staan: de waarde van het huis is dan lager dan de 
hypotheekschuld.  
 
Informatiebron 7 laat gegevens zien met betrekking tot het aantal huizen 
dat ‘onder water’ staat (een onderwaarde heeft) per 1 januari 2015.  
Er is te zien dat er relatief meer koopwoningen zijn die ‘onder water’ staan 
in de categorie met huishoudens waarvan de hoofdkostwinner tussen de 
30 en 50 jaar is dan in de categorie waarvan deze tussen de 50 en 70 jaar 
is. 
 

2p 22 Geef hier twee redenen voor.  
 
Roos en Rob willen per 1 januari 2017 een huis kopen met een 
aanschafwaarde van € 340.000 exclusief 6% bijkomende kosten (kosten 
koper). Om een hypothecaire lening af te sluiten, nemen ze contact op 
met de Stadhoudersbank. Roos en Rob geven aan dat ze graag een 
aflossingsvrije hypothecaire lening willen, omdat dit de laagste 
maanduitgaven met zich meebrengt. 
 

1p 23 Leg uit waarom een aflossingsvrije hypothecaire lening aan het begin van 
de looptijd tot lagere maanduitgaven (brutohypotheeklasten) leidt dan een 
lineaire hypothecaire lening of een hypothecaire lening met aflossing op 
basis van annuïteiten.  
 
De Stadhoudersbank biedt echter geen hypotheekvormen meer aan 
waarbij er niet afgelost wordt gedurende de looptijd.  
 

2p 24 Geef één reden waarom de Stadhoudersbank dit niet meer doet. Licht de 
reden toe. 
 
De Stadhoudersbank zegt dat ze Roos en Rob een hypothecaire lening 
met aflossing op basis van annuïteiten kan aanbieden ter grootte van 
maximaal € 300.000. Roos en Rob nemen hun financiële situatie per  
1 januari 2017 door (zie informatiebron 8) om te kijken of er genoeg 
liquide middelen zijn om het huis te kunnen betalen.  
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Daarnaast stellen ze een volgorde op hoe zij liquide middelen per  
1 januari 2017 kunnen vrijmaken (zie informatiebron 9). 
 

2p 25 Bereken het bedrag dat gefinancierd moet worden voor de aanschaf van 
het huis door middel van de verkoop van (enkele) obligaties. 
 

4p 26 Bereken hoeveel hele obligaties er verkocht moeten worden voor de 
financiering van het huis (zie formuleblad).  
 
Roos en Rob hebben bij hun hypothecaire lening met aflossing op basis 
van annuïteiten te maken met drie elementen, te weten: aflossing, netto- 
interestlast en belastingvoordeel. In onderstaande figuur zijn deze 
elementen zichtbaar.  
 
€

A

B

C

looptijd van de lening 
  

2p 27 Geef bij elke letter van de figuur aan welk element het betreft.  
 
De Stadhoudersbank verstrekt de hypothecaire lening met aflossing op 
basis van annuïteiten onder de volgende voorwaarden:  
 

grootte € 300.000 

start 1 januari 2017 

looptijd 25 jaar (300 maanden)   

maandelijkse interest 0,27% 

maandelijkse annuïteit € 1.460,36 

betaling annuïteit op het einde van elke maand, voor het eerst op 
31 januari 2017 

 
Roos en Rob hebben in 2017 te maken met een belastingpercentage van 
42%.  
Ze willen dat de netto-uitgaven in februari 2017 van de hypothecaire 
lening niet boven de € 1.150 komen. 
 

3p 28 Toon middels het berekenen van de netto-uitgaven in februari 2017 aan of 
aan de wens van Roos en Rob wordt voldaan.  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Joke Lont heeft van haar hobby haar bijbaan gemaakt. Via haar eigen 
webshop kunnen afnemers handgemaakte kaarsen bestellen. 
 
Voorcalculatie 2016 
 
De standaardkostprijs van een handgemaakte kaars is als volgt 
opgebouwd: 
− 800 gram kaarsvet à € 2,50 per kilogram: €   2,00 
− 1 lont à € 0,75:      €   0,75 
− 25 minuten arbeid à € 15 per uur:    €   6,25 
− constante kosten per kaars:                     €   …… + 

kostprijs                €   …… 
 
Joke rekent met een nettowinstmarge van 40% van de verkoopprijs. 
De normale productie is 400 kaarsen. 
De verwachte productie is 300 kaarsen. 
De verwachte totale constante kosten zijn € 1.200. 
 
Nacalculatie 2016 
 
− Joke heeft 350 kaarsen gemaakt en verkocht. 
− Er is 300 kilogram kaarsvet gebruikt. 
− Het totale budgetresultaat op de variabele kosten van het kaarsvet is  

€ 125 nadelig. Het efficiencyresultaat ervan is € 50 nadelig. 
 

2p 29 Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat op de handgemaakte kaarsen 
van Joke over 2016. Geef aan of het een voordelig of een nadelig 
resultaat betreft. 
 

1p 30 Bereken het gerealiseerde bezettingsresultaat op de handgemaakte 
kaarsen van Joke over 2016. Geef aan of het een voordelig of een nadelig 
resultaat betreft. 
 

2p 31 Bereken de werkelijke prijs per kilogram verwerkt kaarsvet in 2016  
(zie formuleblad). 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 
 
Voor beantwoording van de vragen 13, 26 en 31 staan volgende formules 
ter beschikking: 
 

 13 break-evenafzet = 
totale constante kosten

dekkingsbijdrage per product
   

 
 26 formules voor samengestelde interest: 

i =
p

100  
 
C = K x (1 + i)-n 
 

Cn = T x 
( )-n

1- 1+i

i
 

 
E = K x (1 + i)n 

 

En = T x
 

( ) ( ) }{ n
1 i x 1 i 1

i

+ + −
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
   
somformule meetkundige reeks: 

S = a x  
nr  - 1

r - 1
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 

  n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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 31 sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
sp = standaardprijs 
wp = werkelijke prijs 
 
efficiencyresultaat = (sh - wh) x sp 
prijsresultaat = (sp - wp) x wh 
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Informatiebron 1 
 
Hoe werkt speeddaten bij Speeddate.nl? 
 
Op een speeddate-avond ontmoeten vrouwelijke en mannelijke singles 
elkaar. Het doel is tot een succesvolle match te komen. Vrouwen en 
mannen ontmoeten elkaar afzonderlijk voor een gesprek.  
 
Per gesprek kunnen ze in drie minuten een indruk van elkaar krijgen. Na 
drie minuten is er een minuut wisseltijd. Dan blijven de dames zitten aan 
hun tafeltje en schuiven de heren een stoeltje op. Als de deelnemer de 
gesprekspartner nog eens wil zien, vult hij/zij op de matchkaart een ‘ja’ in. 
Wil hij/zij dit niet, dan wordt er uiteraard ‘nee’ ingevuld. Aangezien de 
gesprekspartner niet kan zien wat de ander invult, is de sfeer tijdens het 
speeddaten ontspannen, vrijblijvend en erg plezierig.  
Na afloop worden de ingevulde kaarten ingeleverd en wordt er gekeken 
welke matches er zijn gevormd. Wederzijdse ja’s worden gekoppeld. De 
betreffende deelnemers krijgen hierover binnen 24 uur bericht. Ze 
ontvangen dan elkaars gegevens (voornaam en e-mailadres), waarna er 
zelf een afspraak gemaakt kan worden voor een vervolgdate. 
 
 

Informatiebron 2  
 
Opbrengsten van Speeddate.nl over 2016 
 
Speeddate.nl ontvangt per deelnemer aan een speeddate-avond € 30. Dit 
bedrag is inclusief 21% btw. Hiervoor krijgt de deelnemer, behalve de 
mogelijkheid om met andere singles te praten, een welkomstdrankje en 
enkele hapjes gedurende de avond.  
 
Speeddate.nl houdt speeddate-avonden op acht locaties in Nederland. Er 
worden drie leeftijdscategorieën onderscheiden. Voor elke categorie wordt 
eenmaal per maand, op elke locatie, een aparte speeddate-avond 
georganiseerd.  
Op een speeddate-avond ontmoeten bij volledige bezetting twintig 
mannelijke singles en twintig vrouwelijke singles elkaar afzonderlijk. 
 

leeftijdscategorie frequentie gemiddelde bezetting per avond 
18 t/m 30 jaar maandelijks 90% 

31 t/m 45 jaar  maandelijks 95% 

46 jaar en ouder   maandelijks 80% 
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Informatiebron 3 
 
Variabele kosten van Speeddate.nl over 2016 
 
Afdracht aan restauranteigenaren: 
De restauranteigenaren waar de speeddate-avonden plaatsvinden, 
ontvangen 25% van de opbrengsten van Speeddate.nl van die avonden. 
De restauranthouders leveren hiervoor ook de welkomstdrankjes en de 
hapjes. De overige drankjes moeten door de deelnemers zelf betaald 
worden. 
 
Materiaalkosten: 
Elke deelnemer ontvangt een matchkaart en een Speeddate.nl-balpen. De 
kosten voor Speeddate.nl hiervoor bedragen in totaal € 0,30 per 
deelnemer. 
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Informatiebron 4 
 
Constante kosten van Speeddate.nl over 2016 
 
Personeelskosten: 
Voor de verwerking van de matches, het sturen van e-mails en het 
bijhouden van de website hebben Alexander en Matthijs een medewerker 
ingehuurd (Mats Kok). In 2015 werkte Mats 0,5 fte1) en had een netto- 
maandloon van € 900 per maand. Mats’ nettomaandloon bedroeg 62,5% 
van zijn brutoloon. Op 1 januari 2016 is zijn aanstelling uitgebreid tot 0,6 
fte. Op zijn nieuwe loon in 2016 kreeg hij een verhoging van het brutoloon 
van 1,5%. Het vakantiegeld is 8% van het brutojaarloon exclusief 
vakantiegeld. Het werkgeversaandeel in de sociale premies is 32% van 
het brutoloon inclusief vakantiegeld. 
 
Afschrijvingskosten: 
Om op de speeddatelocaties te komen, gebruiken de broers twee 
identieke bedrijfsauto’s. De aanschafprijs van één auto op 1 juli 2014 
bedroeg € 24.200 inclusief 21% btw. Een auto wordt in 72 gelijke 
maandelijkse termijnen afgeschreven tot een restwaarde van 10% van de 
aanschafprijs exclusief btw.  
 
Benzinekosten: 
De bedrijfsauto’s hebben een verbruik van 1 liter benzine per  
12 kilometer. De kosten van 1 liter benzine bedroegen in 2016 gemiddeld 
€ 1,50. De enkele afstand tot een speeddatelocatie is gemiddeld  
80 kilometer. 
Óf Alexander óf Matthijs leidt een speeddate-avond. 
 
Marketingkosten: 
Voor promotieactiviteiten zijn de maandelijkse kosten € 2.000.  
 
Overige constante kosten: 
Deze bedragen € 26.771,11 per jaar. 
 

 
  

noot 1 fte = 1 fulltimebaan 

Pagina: 295Voor 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).



 

 VW-0251-a-17-1-b 7 / 10 lees verder ►►►

Informatiebron 5 
 
Plan ter verhoging van het resultaat over 2017 
 
Meer speeddate-avonden tegen een lagere prijs 
 
− Het aantal speeddatelocaties wordt uitgebreid van acht naar zestien. 
− De prijs voor deelname wordt verlaagd tot € 28,50 inclusief 21% btw 

per deelnemer. 
− De leeftijdscategorieën worden herzien. Na deze herziening wordt een 

gemiddelde bezetting per avond verwacht van 90% in alle 
leeftijdscategorieën. 

− Op 768 speeddate-avonden zullen naar verwachting in totaal 27.648 
deelnemers verschijnen. 

 

leeftijdscategorie frequentie gemiddelde bezetting per avond 
18 tot 30 jaar maandelijks 90% 

30 tot 40 jaar maandelijks 90% 

40 tot 50 jaar maandelijks 90% 

50 jaar en ouder maandelijks 90% 
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Informatiebron 6 
 
Verwachte kosten in 2017 
 
Variabele kosten 
 
Materiaalkosten: 
De materiaalkosten per deelnemer zullen in 2017 gelijk zijn aan 2016. 
 
Constante kosten 
 
Afdracht aan restauranteigenaren: 
Restauranteigenaren ontvangen geen bijdrage meer. In de nieuwe situatie 
zal Speeddate.nl daarentegen de uitgaven van de hapjes, € 60 inclusief 
btw per avond, zelf betalen. Alle drankjes (welkomstdrankjes en overige 
drankjes) worden door de deelnemers zelf gekocht en afgerekend bij de 
restauranteigenaren. 
 
Personeelskosten: 
De aanstelling van Mats Kok zal worden verhoogd tot 1,0 fte. Er zullen 
bovendien twee extra mensen aangenomen worden die ook speeddate-
avonden zullen gaan leiden. De totale loonkosten zullen hierdoor stijgen 
tot € 195.000. 
 
Benzinekosten en afschrijvingskosten: 
De benzinekosten en de afschrijvingskosten op de auto’s zullen in totaal 
€ 26.000 zijn. 
 
Marketingkosten: 
De marketingkosten zullen verdubbelen in 2017 ten opzichte van 2016. 
 
Overige kosten: 
Deze zijn € 16.650,72. 
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Informatiebron 7 
 
Gegevens per 1 januari 2015  
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Informatiebron 8  
 
Financiële situatie van Roos en Rob per 1 januari 2017 
 
Roos en Rob hebben de volgende bezittingen die liquide zijn te maken: 
− spaargeld op een spaarrekening met een jaarlijkse samengestelde 

interestvergoeding van 2,1%  
Het spaarsaldo bedraagt € 35.020,30. 

− een aandelenportefeuille met een totale beurswaarde van € 27.040  
− 25 niet-beursgenoteerde obligaties met een nominale waarde van  

€ 600 per stuk en een interestvoet van 3,5% per jaar  
De interest wordt jaarlijks op 31 december overgemaakt op de 
betaalrekening van Roos en Rob. De obligaties worden afgelost op  
31 december 2024. 

 
Roos en Rob hebben geen schulden. 
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Informatiebron 9  
 
Waar halen Roos en Rob geld vandaan voor de aanschaf van de 
woning? 
 
De volgorde van het indien nodig liquide maken van de bezittingen van 
Roos en Rob is als volgt: 
 
1 zoveel mogelijk lenen door middel van een hypothecaire lening 
2 het aanspreken van het spaargeld  

Ze willen echter wel een minimumsaldo van € 10.000 aanhouden op 
de spaarrekening. 

3 het verkopen van (een gedeelte van) het aandelenpakket1) 
4 het verkopen van (een gedeelte van) de obligaties1)  

Een familielid heeft te kennen gegeven indien nodig enkele of alle 
obligaties per 1 januari 2017 over te willen nemen. Het 
overnamebedrag is gelijk aan de totale contante waarde van de nog te 
verkrijgen interest plus de contante waarde van de aflossing van de 
obligaties. Hierbij wordt gerekend met een rekenrente van 2% 
samengestelde interest per jaar. Het familielid zal geen delen van 
obligaties overnemen, enkel hele obligaties. 

 
 
 

einde  einde  

noot 1 Er zijn geen kosten bij de verkoop van de aandelen en obligaties. 
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management & organisatie VWO 2017-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 9  
 

Resultatenrekening 2016 Speeddate.nl (getallen x € 1) 

Opbrengsten   .................. 

Kosten:   

Afdracht restauranteigenaren ……………………..  

Materiaal ……………………..  

Personeel (vraag 7) ……………………..  

Afschrijving auto’s (vraag 8) ……………………..  

Benzine ……………………..  

Marketing .............................  

Overige constante kosten 26.771,11  

Totale kosten   .................. 

Resultaat (winst/verlies1))   .................. 

 

 
 

  Berekeningen: 

Opbrengsten  
 
 

 Afdracht restauranteigenaren  
 
 

Materiaal  
 
 

Benzine  
 
 

Marketing  
 
 

 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

noot1  Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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 12   

Resultatenbegroting over 2017 van Speeddate.nl (getallen x € 1) 

Dekkingsbijdrage  ……………… 

Constante kosten:   

Hapjes ………………  

Personeel ………………  

Auto’s ………………  

Marketing ………………  

Overige kosten ………………  

Totale constante kosten  ……………… 

Resultaat  ……………… 

 
  Berekeningen: 

Dekkingsbijdrage  
 
 

Hapjes  
 
 

Marketing  
 
 

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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erratumblad 2017-1 
 

management & organisatie 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo op donderdag 11 mei, aanvang 
13.30 uur, moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling 
moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
 
 
Op pagina 11, vraag 27, de opdracht 
 
Geef bij elke letter van de figuur aan welk element het betreft. 
 
aanvullen met: 
 
Ga er hierbij vanuit dat Roos en Rob te maken hebben met een belastingpercentage van 
42%. 
 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift  VWO 

2017 
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; 

Pagina: 304Voor 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).



 VW-0251-a-17-1-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 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 66 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 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− Er is sprake van één geldgever en één geldnemer. 
− Een onderhandse lening is een niet-openbare lening. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 2 maximumscore 2 

• 0,06 x (2.000.000.000 – 100.000.000) x 7
12

 =  66.500.000  1 

• 0,06 x (2.000.000.000 – 2 x 100.000.000) x 5
12

 =  45.000.000  

    € 111.500.000 1 
 3 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Een groot aanbod op één moment kan een negatief effect hebben op 

de koers. 
− Als TAB de komende jaren een hoog rendement haalt, kunnen door 

koersstijging de komende tranches meer opleveren.  
− De kans op het niet volledig inschrijven is kleiner. 
 
per juist antwoord 1 
 

 4 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• De nominale waarde van het geplaatste aandelenkapitaal in de eerste 

tranche is 
437.500.000

1,25
  = 350.000.000 

dus de nominale waarde van het totaal geplaatste aandelenkapitaal is 
350.000.000 x 5 = 1.750.000.000 1 

• Op 1 augustus 2008 is betaald: 2.000.000.000 voor alle aandelen 

dus de overnamekoers was 2.000.000.000
1.750.000.000

 x 100% = 114% 1 

• hoger, want 125% > 114% 1 
 
of 
 

• 2.000.000.000
5

  = 400.000.000 1 

• 400.000.000
350.000.000

  x 100% = 114% 1 

• hoger, want 125% > 114% 1 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
 

 6 maximumscore 2 
8 x 12 x 40 x (0,9 + 0,95 + 0,80) = 10.176 deelnemers 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
900

0,625
 x 0,6

0,5
  x 1,015 x 1,08 x 1,32 x 12 = € 30.004,66 

 
 8 maximumscore 2 

24.2000,90 x
1,21

72
 x 12 x 2 = € 6.000 

 
 9 maximumscore 4 

Resultatenrekening 2016 Speeddate.nl (getallen x € 1) 
Opbrengsten   252.297,52 
Kosten:   
Afdracht restauranteigenaren 63.074,38  
Materiaal 3.052,80  
Personeel (vraag 7) 30.004,66  
Afschrijving auto’s (vraag 8) 6.000  
Benzine  5.760  
Marketing  24.000  
Overige constante kosten    26.771,11  
Totale kosten  158.662,95 
Resultaat (winst/verlies*)          93.634,57 
 

  Berekeningen: 
Opbrengsten 10.176 x 30

1,21
 

    Afdracht restauranteigenaren 252.297,52 x 0,25  
Materiaal 10.176 x 0,30 
Benzine 8 x 12 x 3 x 80 x 2 x 1,50

12
  

Marketing 12 x 2.000 
 
• Opbrengsten  1  
• Afdracht restauranteigenaren + materiaal  1  
• Personeel + afschrijving auto’s + benzine  1  
• Marketing + totale kosten + resultaat + winst  1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
• a  

Door een daling van de variabele kosten per deelnemer stijgt de 
dekkingsbijdrage (p-v). Hierdoor zal de break-evenafzet dalen 
waardoor er minder afgezet hoeft te worden 1 

• om de constante kosten terug te verdienen  1 
 
Opmerking  
Als b is geantwoord, worden geen scorepunten toegekend aan deze vraag. 
 

 11 maximumscore 2 
28,50
1,21

 – 0,30 = € 23,25  

 
 12 maximumscore 3 

Resultatenbegroting over 2017 van Speeddate.nl (getallen x € 1) 
Dekkingsbijdrage  642.816,00 
Constante kosten:   
Hapjes 38.082,64  
Personeel 195.000,00  
Auto’s 26.000,00  
Marketing 48.000,00  
Overige kosten 16.650,72  
Totale constante kosten  323.733,36 
Resultaat (winst/verlies)  319.082,64 
 
Berekeningen: 
Dekkingsbijdrage 23,25 x 27.648 
Hapjes 60

1,21
 x 768 

Marketing 24.000 x 2 
 
• 642.816,00  1 
•   38.082,64   1 
• 319.082,64  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 3 
• het verwachte resultaat over 2017 (319.082,64) is hoger dan het  

resultaat over 2016 (93.634,57), dus voldoet 1 

• break-evenafzet 2017 = 323.733,37
23,25

 = 13.924,02 dus 13.925 

deelnemers 1 

• De verwachte afzet in 2017 is 27.648
13.925

  = 1,99 keer de break-evenafzet, 

dus voldoet  1 
 

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 2 

• Omzet: 5.082 + 5.082 + 4.719 + 6.897
1,21

  = 18.000 1 

• Brutowinst: 18.000 x 50
150

 = € 6.000 1 

 
 15 maximumscore 3 

• Debiteuren beginbalans: 1.694,00 1 
• Verkopen eerste tot en met derde kwartaal:  

5.082 + 5.082 + 4.719 =  14.883,00 

Contante verkopen vierde kwartaal: 6.897
2

    3.448,50 1 

• Debiteuren vierde kwartaal: 6.897
2

 x 2
3

 =  2.299,00     

         € 22.324,50    1 
 

 16 maximumscore 2 
• Waarde beginbalans: 3.220 

Inkopen: 3.146 3.388 3.025 4.356
1,21

+ + +   = 11.500 + 1 

•                                                                              14.720 

Inkoopwaarde verkopen: 18.000 x 100
150

 = 12.000  -  

Waarde eindbalans: € 2.720  1 
 

 17 maximumscore 2 

800 + (968 968 968)
1,21

+ +  = € 3.200 

 

Pagina: 310Voor 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).



 

 VW-0251-a-17-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 18 maximumscore 1 
Immateriële vaste activa 
 

 19 maximumscore 2 
Door het instellen van een wettelijke reserve uit de winstverdeling 
voorkomt de wetgever dat een deel van de winst kan wegvloeien uit het 
bedrijf, in de vorm van dividenduitkering, zonder dat de winst al 
gerealiseerd is. 
 

 20 maximumscore 2 
a Onderzoek 
b  Onderzoek  
c  Ontwikkeling  
 
indien drie antwoorden juist:  2 
indien twee antwoorden juist  1 
indien één of geen antwoord juist  0 
 

 21 maximumscore 2 
• Winstsaldo 13.200.000 

Vennootschapsbelasting 3.290.000 - 
Wettelijke reserve  2.500.000 - 
Overige reserves 6.000.000 -  
Beschikbaar voor dividend € 1.410.000 
gewenst dividend 24.000.000 x 0,08 = € 1.920.000 1 

 
• De AVA gaat niet akkoord: het beschikbare dividend is onvoldoende 

(1.410.000 < 1.920.000) 1 
of 

• 1.410.000
24.000.000

 x 100% = 5,875% < 8%, dus de AVA gaat niet akkoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 5 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Oudere mensen hebben langer de tijd gehad om af te lossen. 
− Oudere mensen hebben woningen gekocht tegen een prijs (ver) onder 

de huidige woningwaarde. 
− Oudere mensen hebben een lager gedeelte van hun huis gefinancierd 

met een hypothecaire lening. 
− Oudere mensen gaan vaak kleiner wonen. 
− Oudere mensen hebben in tegenstelling tot de jongere generatie 

vroeger geen aflossingsvrije of spaarhypothecaire leningen afgesloten. 
 
per juist antwoord 1 
 

 23 maximumscore 1 
Bij een aflossingsvrije hypothecaire lening wordt er alleen interest betaald 
(en geen aflossing zoals bij de twee andere hypotheekvormen).  
 

 24 maximumscore 2 
• Het risico dat de Stadhoudersbank het geld niet terug ontvangt, is 

groot als er in de toekomst niet wordt afgelost  1 
• omdat de waarde van de hypothecaire lening bij niet aflossen groter 

kan zijn dan de waarde van het onroerend goed (bij dalende 
huizenprijzen) 1 
 
of: 
 

• Door nieuwe wetgeving mogen hypotheekgevers bij een aflossingsvrije 
hypothecaire lening (voor een eerste woning) geen interest meer 
aftrekken, waardoor ze geen belastingvoordeel meer hebben 1 

• Daardoor is het voor niemand (fiscaal) meer aantrekkelijk om een 
aflossingsvrije hypothecaire lening af te sluiten (en in het kader van de 
zorgplicht van de bank zal zij deze niet meer aanbieden) 1 

 
 25 maximumscore 2 

• Benodigd: 340.000 x 1,06 =  360.400,00 
Hypothecaire lening  300.000,00 
                                  60.400,00   1 

• Spaargeld: 35.020,30 – 10.000 =   25.020,30 
Aandelen: 27.040,00 
Te financieren met obligaties:  € 8.339,70 1 

 

Pagina: 312Voor 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).



 

 VW-0251-a-17-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 4 
• contante waarde van de toekomstige interestopbrengsten per obligatie: 

600 x 0,035 = € 21 

21 x 8 7

1 1 1...
1,021,02 1,02

 + + 
 

 = 153,84  

(a = 8

1
1,02

  r =1,02  n =8 → S =7,32548144)  2 

• contante waarde van de aflossing per obligatie: 

8

600
1,02

 = 512,09 

totale opbrengst per obligatie  665,93 1 
 

• aantal te verkopen obligaties:  8.339,70
665,93

 = 12,52 dus 13 stuks 1 

 
Opmerking 
Het aantal te verkopen obligaties moet naar boven worden afgerond. 

 
 27 maximumscore 2 

letter A  netto-interestlast 
letter B  belastingvoordeel 
letter C  aflossing  
 
indien drie antwoorden juist:  2 
indien twee antwoorden juist  1 
indien één of geen antwoord juist  0 
 

 28 maximumscore 3 
• schuld per 1 februari 2017: 300.000 – (1.460,36 – 0,0027 x 300.000) = 

299.349,64 1 
• belastingvoordeel: 299.349,64 x 0,0027 x 0,42 = 339,46 1 
• netto-uitgaven: 1.460,36 – 339,46 = € 1.120,90. Dit is minder dan  

€ 1.150  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 

 29 maximumscore 2 

• kostprijs: 2 + 0,75 + 6,25 + 1.200
400

  = 12 1 

• verkoopprijs: 12
60

 x 100 = 20 

(20 – 12) x 350 = € 2.800 voordelig 1 
 

 30 maximumscore 1 

(350 – 400) x 1.200
400

  = € 150 nadelig 

 
 31 maximumscore 2 

• prijsresultaat: 125 – 50 = € 75 nadelig 1 
• (sp – wp) x wh = – 75 

(2,50 – wp) x 300 = – 75 
wp = € 2,75 1 

 
 
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 23 mei.  
 
Ook na 23 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 7   fd.nl 
 

einde  
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VW-0251-a-17-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 
 

management & organisatie vwo  
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo:  
 
 
Op pagina 9, bij vraag 21 moet worden toegevoegd: 
 
Opmerking 
Bij de eerste deelscore is het berekenen van het gewenste dividend in euro's 
(€ 1.920.000) niet vereist voor het toekennen van een scorepunt. Deze berekening is 
wel vereist bij de tweede deelscore, waarbij het gewenste dividend in euro’s afgezet 
moet worden tegen het beschikbare dividend in euro’s. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie 
vwo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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VW-0251-a-17-2-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 21 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Uitgeverij Het Lezende Luipaard nv toont de volgende cijfers:  
 
Creditzijde van de balansen Het Lezende Luipaard nv  
(getallen x € 1.000) 
 

 31-12-2016  1-1-2016
Aandelenkapitaal 5.000 5.000 

Aandelen in portefeuille 1.000 1.200 

 4.000  3.800

5% Winstpreferente 
aandelen 800

 
800

Agioreserve 950  600

Algemene reserve  1.200  1.200

Voorzieningen 2.000  1.200

6% Hypothecaire lening 3.100  2.900

Crediteuren 1.400  1.900

Winst na belasting     610            

 14.060  12.400 

 
De nominale waarde van een aandeel is € 50. 
 

1p 1 Behoren de voorzieningen tot het eigen vermogen of tot het vreemde 
vermogen? 
 
De enige aandelenemissie in 2016 was op 30 juni. 
 

2p 2 Bereken de emissiekoers in euro’s van een aandeel Het Lezende 
Luipaard bij de emissie van 30 juni 2016. 
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De directie wil graag dat de solvabiliteit (Eigen Vermogen/Vreemd 
Vermogen), na winstverdeling en het voldoen aan de 
betalingsverplichtingen als gevolg van de winstverdeling, boven de 1,0 
blijft. Zij stelt de volgende verdeling van de winst na belasting over 2016 
voor:  
 
 Het restant van de winst na belasting en dividend op de balans onder 

‘Algemene Reserve’ wordt opgenomen. 
 Houders van winstpreferente aandelen ontvangen uitsluitend 

cashdividend. 
 Voor alle houders van gewone aandelen is 3,5% cashdividend en  

4% stockdividend beschikbaar. 
 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is hiermee akkoord 
gegaan. 
 
De dividendbelasting is 15%. 
 

2p 3 Bereken het bedrag dat wordt toegevoegd aan de balanspost Algemene 
Reserve van Het Lezende Luipaard na de winstverdeling over 2016. 
 

2p 4 Bereken de totale dividendbelasting die de belastingdienst als gevolg van 
de winstverdeling over 2016 van Het Lezende Luipaard moet ontvangen. 
 

3p 5 Toon met een berekening aan of de solvabiliteit (Eigen Vermogen/Vreemd 
Vermogen) van het Lezende Luipaard, na de winstverdeling en het 
voldoen aan de betalingsverplichtingen als gevolg van de winstverdeling 
over 2016, boven de 1,0 blijft.  
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
BEUK is de jongerenorganisatie van de vereniging Behoud het 
Nederlands Landschap (BNL).  
Van BEUK kunnen alleen jongeren lid worden. BEUK houdt zich vooral 
bezig met veldonderzoek, natuurbescherming en natuurbeheer. 
 
BEUK is een vereniging met rechtspersoonlijkheid.  
 

1p 6 Noem één voordeel voor de bestuurders van BEUK dat de vereniging 
rechtspersoonlijkheid heeft. 
 
BEUK moet ieder jaar aan haar leden en aan het bestuur van BNL 
rapporteren over de financiën. Zij moet hiertoe financiële overzichten 
opstellen. 
 
Beginbalans per 1 januari 2016 
 

3p 7 Stel met behulp van de informatiebronnen 1 en 2 de beginbalans van 
BEUK per 1 januari 2016 op. Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze 
vraag hoort zo volledig mogelijk in. 
 
Bij de vragen 8 tot en met 13 horen de informatiebronnen 2 tot en met 5. 
 
Staat van baten en lasten over 2016 
 
Voor het vervoer van materiaal van en naar de verschillende 
zomerkampen werden tot en met februari 2016 bestelbussen gehuurd. De 
transportlasten liepen daardoor hoog op.  
Besloten werd om per 1 maart 2016 een tweedehands bestelbus aan te 
schaffen.  
 

2p 8 Bereken voor BEUK de totale maandelijkse constante lasten die 
voortkomen uit aanschaf en bezit van de bestelbus vanaf 1 maart 2016. 
 

4p 9 Vul de resterende gegevens van de staat van baten en lasten over 2016 
in. Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort zo volledig 
mogelijk in. 
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Balans per 31 december 2016 
 

2p 10 Bereken hoeveel leden op 31 december 2016 de contributie over 2016 
niet hebben betaald. 
 

2p 11 Bereken de omvang van de Voorziening onderhoud bestelbus per  
31 december 2016.  
 
De penningmeester stelt met behulp van de beginbalans per  
1 januari 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en het overzicht 
van ontvangsten en uitgaven in 2016 de eindbalans per  
31 december 2016 op. 
 

6p 12 Stel de eindbalans per 31 december 2016 van BEUK op. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort zo volledig mogelijk in. 
 
Oordeel bestuur BNL 
 
Het bestuur van BNL bestudeert de eindbalans van BEUK per  
31 december 2016 en is erg ontevreden over de omvang van de liquide 
middelen van de jongerenorganisatie. 
 
De penningmeester van BEUK relativeert de zorgen over de omvang van 
de liquide middelen: “Het is geen structureel probleem.”  
 

2p 13 Ondersteun de mening van de penningmeester van BEUK met behulp van 
gegevens uit de financiële overzichten van 2016. 
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Opgave 3 
 
In deze opgave is het btw-tarief 21%. 
 
Dan Bricklin is directeur-grootaandeelhouder en tevens de enige 
werknemer van klussenbedrijf Visicalc bv. Voor het maken van offertes 
kijkt Bricklin naar zijn gerealiseerde cijfers van 2016 en gebruikt deze als 
basis voor 2017. 
 
Gegevens over 2016 
 

directe materiaalkosten € 360.000 

variabele indirecte kosten €   97.200 

constante indirecte kosten €   25.000 

normaal aantal manuren 1.700  

werkelijk aantal manuren  1.820  

bruto-uurloon in offerte € 38,50  

winstmarge 15% van de offerteprijs exclusief btw

 
1p 14 Was er over 2016 sprake van een positief of van een negatief 

bezettingsresultaat op de constante kosten? Licht het antwoord toe 
zonder een berekening. 
 
Ter berekening van de kostprijs van een klus past Bricklin de verfijnde 
opslagmethode toe: 
 De variabele indirecte kosten worden uitgedrukt in een percentage van 

de directe materiaalkosten.  
 De constante indirecte kosten worden uitgedrukt in een opslag in 

euro’s per manuur. 
 
Bricklin verwacht dat de totale constante indirecte kosten over 2017 met 
2% zullen toenemen ten opzichte van die over 2016 en dat de loonkosten 
per manuur en het normale aantal manuren gelijk blijven. 
 

1p 15 Bereken voor 2017 het opslagpercentage ter dekking van de variabele 
indirecte kosten. 
 

2p 16 Bereken voor 2017 het tarief in euro’s per manuur ter dekking van de 
constante indirecte kosten. 
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In maart 2017 maakt Bricklin een offerte voor de uitbouw van een 
woonkamer. 
In de offerte is onder andere opgenomen aan: 
 directe materiaalkosten: € 3.200 
 totale werktijd: 36 uur. 
 

4p 17 Bereken de offerteprijs inclusief btw. 
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Opgave 4 
 
Flat.com is een webwinkel, gespecialiseerd in de verkoop van boeken en 
consumentenelektronica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de groei van internetverkopen zorgde het systeem van handmatig 
bestellingen verwerken voor steeds meer vertragingen en fouten. 
 
Begin 2012 besloot Flat.com een nieuwe hal te plaatsen. Dit leidde tot 
investeringen die op de balans per 1 januari 2013 tegen de historische 
aanschafwaarde zijn opgenomen. 
 
Investeringen in hal plus aanvullende gegevens 
 

 hal  
aanschafwaarde € 2.500.000 

restwaarde € 400.000 

levensduur 20 jaar 

exploitatiekosten € 10.000 per jaar 

 
Vier jaar later wordt er besloten om op 1 januari 2017 over te gaan tot een 
eenmalige herwaardering van de hal. 
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Herwaardering hal 
 
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de hal niet langer gewaardeerd 
tegen de historische aanschafwaarde, maar tegen de actuele waarde. 
De accountant geeft aan dat er, bij waardering van de hal tegen de 
actuele waarde, uitgegaan moet worden van een aanschafwaarde van  
€ 3.000.000 en een restwaarde van € 480.000. De levensduur blijft 
onveranderd. 
 

2p 18 Bereken met welk bedrag de jaarlijkse afschrijvingskosten van de hal met 
ingang van 2017 veranderen als gevolg van deze aanpassing. Geef ook 
aan of er sprake is van een toename of van een afname. 
 

2p 19 Tot welke verandering(en) op de creditzijde van de balans per  
1 januari 2017 leidt deze aanpassing? Geef de balanspost(en), het (de) 
bedrag(en) en of er sprake is van een toename of van een afname. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8.   
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Greenturtle nv is een groothandel in grasrobots. Greenturtle wil verhuizen 
van Groningen naar een nieuw pand in Nunspeet. Dit pand vergt op  
1 januari 2017 een investering van € 2.000.000. 
 
De directie stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor 
om deze investering te financieren door middel van: 
 het afsluiten van een zo hoog mogelijke hypothecaire lening bij de 

Termijnbank en,  
 indien noodzakelijk, een emissie van aandelen voor het resterende 

bedrag. 
 

2p 20 Noem twee redenen waarom de directie een voorkeur kan hebben voor 
financiering door middel van vreemd vermogen boven een emissie van 
aandelen.  
 
De Termijnbank wil Greenturtle een hypothecaire lening van een bepaald 
maximumbedrag verstrekken. De Termijnbank gaat er bij het berekenen 
van dit maximumbedrag van uit dat na het afsluiten van de hypothecaire 
lening en de emissie van aandelen de solvabiliteit (Totaal Vermogen/ 
Totaal Vreemd Vermogen) per 1 januari 2017 niet lager mag worden dan 
1,5 (zie informatiebron 6). 
 

3p 21 Bereken de maximale omvang van de hypothecaire lening die de 
Termijnbank op 1 januari 2017 zal verstrekken ten behoeve van de 
financiering. 
 
Het resterende bedrag voor de investering wil de directie via een emissie 
van aandelen financieren. De emissiekoers is door de directie vastgesteld 
op 150%.  
De aandeelhouders gaan akkoord met de emissie mits het beschikbare 
dividend per aandeel over 2017 minstens € 3 bedraagt. 
 
De directie van Greenturtle verwacht dat door de investering de winst na 
vennootschapsbelasting over 2017 met 20% zal stijgen ten opzichte van 
de winst na vennootschapsbelasting over 2016. Hierdoor kan worden 
voldaan aan de dividendeis van de aandeelhouders.   
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De REV (rentabiliteit op het geïnvesteerde eigen vermogen) na 
vennootschapsbelasting was 7,5% over 2016. 
 

2p 22 Bereken de verwachte winst na vennootschapsbelasting over 2017  
(zie informatiebron 6 en formuleblad). Rond af op hele euro’s. 
 

3p 23 Toon met een berekening aan of aan de eis van de aandeelhouders, met 
betrekking tot het dividend per aandeel, in 2017 wordt voldaan (zie 
informatiebron 7 en formuleblad).  
 
De directie gaat de creditzijde van de balans per 1 januari 2018 opstellen.  
In de uitwerkbijlage horende bij vraag 24 zijn de posten aandelenkapitaal 
en langlopende schulden nog niet ingevuld. 
Deze zullen veranderen door  
 de financiering van het nieuwe pand per 1 januari 2017,   
 de winstuitkeringen per 1 januari 2018 als gevolg van de 

winstverdeling over 2017 en  
 de jaarlijkse aflossing van € 150.000 op de hypothecaire lening op  

31 december. De eerste aflossing zal plaatsvinden op 31 december 
2017. 

 
5p 24 Stel de creditzijde van de balans per 1 januari 2018 op. Vul hiertoe de 

uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in (zie informatiebron 6). 
 
De hypothecaire lening zal een variabel interestpercentage hebben. Elk  
jaar wordt het interestpercentage voor het komende jaar bepaald op basis  
van de solvabiliteit per 1 januari van dat jaar (zie informatiebron 8).  
 
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders meldt 
aandeelhouder Fleur Heuft dat door de investering en financiering in 2017 
het interestpercentage in 2018 van de aangetrokken hypothecaire lening 
zal stijgen.  
 

2p 25 Toon met een berekening aan of Fleur Heuft gelijk heeft. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
OLGA bv importeert één type wensballon vanuit Polen. Ze levert op 
bestelling aan verschillende afnemers in Nederland. OLGA hanteert voor 
de voorraadwaardering het lifo-systeem. 
 
Over de maand november 2016 is het volgende bekend:  
 De verkoopprijs is € 3,50 per wensballon.  
 Bij een verkoop door OLGA boven de 150.000 stuks per keer wordt 

10% korting gegeven op het totaalbedrag van deze bestelling. 
 De technische voorraad van OLGA op 1 november 2016 is  

175.000 wensballonnen ter waarde van € 1,30 per stuk.  
 De levertijd bij een bestelling uit Polen is drie dagen. 
 De levertijd bij een bestelling aan afnemers is één dag. 
 
Verdere gegevens over de in- en verkopen van OLGA: 
 

datum inkoop inkoopprijs verkoop 
 aantal stuks per stuk aantal stuks 
30 oktober 150.000 € 1,25   

4 november    80.000 

7 november 100.000 € 1,20  

15 november   150.000 

19 november 100.000 € 1,10  

28 november   200.000 

30 november 200.000 € 1,00   

 
3p 26 Bereken de brutowinst van de verkoop op 28 november 2016.  

 
1p 27 Bereken de technische voorraad in aantallen wensballonnen per  

1 december 2016. 
 
De economische voorraad is 295.000 wensballonnen per 1 december 
2016. 
 

1p 28 Geef een reden waarom de economische voorraad afwijkt van de 
technische voorraad per 1 december 2016. 
 

einde  
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Informatieboekje 
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Formuleblad 

 
Voor beantwoording van vraag 22 en 23 zijn de volgende formules 
beschikbaar: 
 

 22 REV na vennootschapsbelasting =  
 

winst na vennootschapsbelasting

gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen
  x 100% 

 

 23 dividend per aandeel = 
dividend

aantal geplaatste aandelen per 31 december 2017
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Informatiebron 1 

 
Overzicht van ontvangsten en uitgaven BEUK in 2015 (getallen x € 1) 
 

Ontvangsten   Uitgaven

Contributie leden 12.300 Kantoor en bestuur 15.340

Subsidies 5.000 Interest 2% o/g lening 240

Diversen 1.200 Verenigingsblad 11.920

Abonnementen 
verenigingsblad  12.800

 
Congres 6.500

Congres deelnemers 6.700 Transport 6.700

Inschrijfgeld 
zomerkampen 61.300

 
Zomerkampen 58.900

  

Saldo    300            

 99.600  99.600

 
Toelichting: 
De interest van € 240 op de 2% o/g Lening betreft de betaling van de 
interestlasten over 2015. 
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Informatiebron 2 

 
Aanvullende gegevens ten behoeve van de balans per 1 januari 2016  
(getallen x € 1) 
 
 Voorraad tenten         6.000 
 Nog te betalen huur congres 2015         1.400 
 Nog te ontvangen subsidie 2015         1.300 
 Vooruitbetaalde bedragen 2016          200 
 Vooruitontvangen contributie 2016          700 
 2% Lening o/g bij BNL (aflossingsvrij)        ……… 
 Banksaldo vormt de sluitpost             ……… 
 
 

Informatiebron 3 

 
Gegevens over de constante lasten van de bestelbus 
 
 De bestelbus is per 1 maart 2016 gekocht. 
 Lineaire afschrijvingslasten: € 1.600 over 2016 
 Verzekeringslasten: € 780 per jaar, jaarlijks vooruit te betalen op  

1 maart 
 Onderhoudslasten: € 75 per maand dotatie (toevoeging) aan de 

Voorziening onderhoud bestelbus 
 
Gegevens over de verhuur van de bestelbus 
 
In de maanden maart tot en met augustus gebruikt BEUK de bus zelf. In 
de maanden september tot en met februari wordt de bus verhuurd aan 
een skivereniging.  
BEUK neemt het totaal van de afschrijvingen, de verzekering en het 
onderhoud voor haar rekening. 
De maandelijkse huuropbrengst is gelijk aan de maandelijkse constante 
lasten van de bestelbus voor BEUK plus een opslag van 20%. De huur 
wordt steeds per drie maanden achteraf ontvangen, voor het eerst op  
1 december 2016. 
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Informatiebron 4 

 
Overige gegevens 
 
 BEUK telt in 2016 gedurende het hele jaar 520 leden. De contributie 

bedraagt € 25 per lid per jaar. 
 De tenten worden tot eind 2020 in 20 jaar volledig en lineair 

afgeschreven. 
 
 

Informatiebron 5 

 
Overzicht van ontvangsten en uitgaven BEUK in 2016 (getallen x € 1) 
 

Ontvangsten  Uitgaven 

Contributie leden 12.175 Kantoor en bestuur 14.780

Subsidies 6.500 Interest 2% o/g lening 240

Diversen 2.600 Verenigingsblad 11.540

Abonnementen 
verenigingsblad  12.600

 
Congres 6.520

Congres deelnemers 6.850 Bestelbus onderhoud 600

Bestelbus 1.080 Bestelbus investering 13.020

Inschrijfgeld 
zomerkampen 62.100

Bestelbus brandstof en 
verzekering 3.180

 Zomerkampen 61.250

Saldo 7.225 Saldo             

 111.130   111.130

 
In de loop van 2016 is aan alle kortlopende verplichtingen en vorderingen 
die op 1 januari 2016 op de balans staan, voldaan.  
Op 31 december 2016 heeft geen van de leden de contributie voor 2017 
vooruitbetaald. 
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Informatiebron 6  

 
Financiële gegevens Greenturtle nv 
 

 

 
 

Creditzijde balans Greenturtle nv (getallen x € 1) na winstverdeling en 
winstuitkering 
 

 1-1-2017 voor de 
investering en 

financiering van het 
nieuwe pand 

1-1-2016 

Aandelenkapitaal1) 475.000 475.000 

Agioreserve 50.000 50.000 

Algemene reserve  60.586 75.432 

Totaal eigen vermogen 585.586  600.432

Langlopende schulden 50.000 30.000 

Kortlopende voorzieningen 86.203 51.328 

Kortlopende schulden 366.969 535.350 

Totaal vreemd vermogen 503.172  616.678

 1.088.758  1.217.110

noot 1  De nominale waarde per aandeel is € 100. Het maatschappelijk aandelenkapitaal is  

€ 1.000.000. 
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Informatiebron 7 

 
Gegevens met betrekking tot de verwachte verdeling van de winst na 
vennootschapsbelasting over 2017 
 

verwachte winstverdeling 2017 

beschikbaar dividend € 28.000 

tarief dividendbelasting 15% 

verhouding cashdividend : stockdividend 5 : 9 

dividendbelasting € 4.200 

algemene reserve resterend bedrag 

 
Aan alle verplichtingen als gevolg van deze winstverdeling zal op  
1 januari 2018 voldaan zijn. 
 
 

Informatiebron 8 

 
Interestpercentage hypothecaire lening 
 

solvabiliteit (Totaal Vermogen/ 
Totaal Vreemd Vermogen)  
per 1 januari 

interestpercentage hypothecaire 
lening 

> 0   en ≤  0,5 4,5% 

> 0,5 en ≤ 1,0 4,2% 

> 1,0 en ≤ 1,5 3,9% 

> 1,5 en ≤ 2,0 3,6% 

> 2,0 en ≤ 2,5 3,3% 

> 2,5 en ≤ 3,0 3,0% 

 
 
 
 

einde  

Pagina: 334Voor 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).



  VW-0251-a-17-2-u 1 / 4 lees verder ►►►

management & organisatie VWO 2017-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 7  

debet                             Beginbalans BEUK 1 januari 2016 
(getallen x € 1)    

credit

Vaste activa:  Eigen vermogen 

Tenten 6.000 Vermogen BEUK 11.700

ICT-materiaal en 
telefoons 800

 

Natuuronderzoeks-
materiaal   12.300

 

Vlottende activa: Lang vreemd vermogen: 

……………………… ………. 2% lening o/g BNL ………..

……………………… ……….  

 Kort vreemd vermogen: 

 …………………………….. …………

 …………………………….. …………

Liquide middelen:  

Banksaldo ……….. Banksaldo ……….

 ………..  ………..

 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 9  

baten                           Staat van baten en lasten BEUK over 
2016 (getallen x €1) 

lasten

Contributie ………… Afschrijvingslasten bestelbus …………

 Verzekeringslasten 
bestelbus …………

 Onderhoudslasten bestelbus …………

Verhuur bestelbus ………… Brandstoflasten bestelbus 2.400

 Afschrijvingslasten tenten …………

Overige baten 89.380 Overige lasten 94.190

  

Saldo ………… Saldo ………..

 …………  ………..

 
Berekeningen: 
 

Contributie  
 

Verhuur bestelbus  
 

Verzekeringslasten bestelbus  
 

Onderhoudslasten bestelbus  
 

Afschrijvingslasten tenten  
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 12  

debet                          Balans BEUK 31 december 2016 
(getallen x € 1)    

credit

Vaste activa:  Eigen vermogen .

Tenten ………… Vermogen BEUK …………

ICT-materiaal en 
telefoons 600

 

Natuuronderzoeks-
materiaal   11.470

 

……………………. ……….  

Vlottende activa: Lang vreemd vermogen: 

 
…………………. ….……..

 
2% lening o/g BNL …………

………………….. …………  

………………….. ………… Kort vreemd vermogen: 

 Voorziening onderhoud 
bestelbus …………

  

Liquide middelen:  

Banksaldo ………. Banksaldo ………..

 ………..  …………

 
Berekeningen: 
 

Tenten  
 

Bestelbus  
 

Nog te ontvangen contributie zie vraag 10 

Nog te ontvangen huur  
 

Vooruitbetaalde verzekeringspremie  
 

Eigen vermogen  
 

2% Lening o/g BNL  
 

Voorziening onderhoud bestelbus  
 

Banksaldo  
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 24  

creditzijde balans Greenturtle nv na winstverdeling en winstuitkering 
(getallen x € 1) 

  01-01-2018 Berekening 

 
 
Aandelenkapitaal  …………….

 
 
 

 
 
 
 
Agioreserve …………….

 
 
 
 
 

 
 
Algemene reserve …………….

 
 
 

Totaal eigen 
vermogen …………….

 

Langlopende 
schulden …………….

 

Kortlopende 
voorzieningen 71.345

 

Kortlopende 
schulden 415.850

 

Totaal vreemd 
vermogen …………….

 

 
…………….

 
 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

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 
 
 
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 66 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 
het vreemde vermogen 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 VW-0251-a-17-2-c 5 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste berekening: 

− aantal geplaatste aandelen: 1.200.000 1.000.000
50
−  = 4.000 

agio per aandeel: 950.000 600.000
4.000
−  = 87,50 

uitgiftekoers: 50 + 87,50 = € 137,50 
 
of 

− Agioreserve is 350.000
200.000

 = 1,75 keer zo hard gestegen als het  

geplaatst aandelenkapitaal. 
uitgiftekoers: 50 + 50 x 1,75 = € 137,50 

 
Opmerking 
Voor het eindantwoord € 50 geen scorepunten toekennen. 
 

 3 maximumscore 2 
• winst na belasting  610.000 

preferent dividend   40.000 – 1 
• dividend gewone aandelen   300.000  –  

algemene reserve    € 270.000  1 
 
Toelichting 
40.000: 800.000 x 0,05 
300.000: 4.000.000 x (0,035 + 0,04) 
 

 4 maximumscore 2 
dividendbelasting:  
op de preferente aandelen: 40.000 x 0,15 =   6.000 
op de gewone aandelen: 300.000 x 0,15 =        45.000 
                       € 51.000  
 

 5 maximumscore 3 
• geplaatst aandelenkapitaal  4.160.000   

preferent aandelenkapitaal 800.000 
agioreserve 950.000 
algemene reserve 1.470.000 
eigen vermogen  € 7.380.000  2 

 
• vreemd vermogen                   € 6.500.000    

EV
VV

 = 7.380.000
6.500.000

 = 1,14. Dit is groter dan 1,0 1 
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 VW-0251-a-17-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Toelichting 
4.160.000 = 4.000.000 + 4.000.000 x 0,04 
6.500.000 = 2.000.000 + 3.100.000 + 1.400.000 
 
 

Opgave 2 
 

 6 maximumscore 1 
Als een vereniging rechtspersoonlijkheid bezit, zijn de bestuurders niet 
(privé) aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. 
 

 7 maximumscore 3  
debet                                     Beginbalans BEUK 1 januari 2016 

(getallen x € 1)    
credit 

Vaste activa:  Eigen vermogen  
Tenten 6.000 Vermogen BEUK 11.700 
ICT-materiaal en 
telefoons 

 
800 

  

Natuuronderzoeks-
materiaal   

 
12.300 

  

Vlottende activa:  Lang vreemd vermogen:  

Nog te ontvangen 
subsidie (2015) 

 
1.300 

 
2% lening o/g BNL 

 
12.000 

Vooruitbetaalde 
bedragen (2016) 

 
200 

  

  Kort vreemd vermogen:  

  Nog te betalen huur 
congres (2015) 

 
1.400 

  Vooruitontvangen 
contributie (2016) 

 
700 

Liquide middelen:    

Banksaldo 5.200 Banksaldo            

 25.800  25.800 
 

• 2% lening o/g BNL: 240
2

 x 100 = € 12.000 1 

• overige posten 2 
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 VW-0251-a-17-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 

• afschrijvingen: 1.600
10

 =       160  1 

• verzekering: 780
12

 = 65 

dotatie Voorziening onderhoud:   75    
                € 300 1 
  

 9 maximumscore 4   
baten                                    Staat van baten en lasten BEUK over 

2016 (getallen x € 1) 
lasten 

Contributie 13.000 Afschrijvingslasten bestelbus 1.600 

  Verzekeringslasten bestelbus 650 

  Onderhoudslasten bestelbus 750 

Verhuur bestelbus 1.440 Brandstoflasten bestelbus 2.400 
  Afschrijvingslasten tenten 1.200 

Overige baten 89.380 Overige lasten 94.190 
Saldo             Saldo 3.030 

 103.820  103.820 
 
Contributie 520 x 25 = 13.000 

Verhuur bestelbus 4 x 300 x 1,20 = 1.440 

Verzekeringslasten bestelbus 10 x 65 = 650 

Onderhoudslasten bestelbus 10 x 75 = 750 

Afschrijvingslasten tenten 6.000
5

 = 1.200 

 
• 13.000 + 1.440 1 
• 1.600 + 650 + 750 1 
• 1.200 1 
• 3.030 + 103.820 1 
 

 10 maximumscore 2 
nog te ontvangen in 2016: 13.000 – 700 =  12.300  
werkelijk ontvangen 12.175 
niet ontvangen        125  
125
25

 = 5 leden hebben niet betaald   

 
 11 maximumscore 2 

• 10 x 75 1 
•  – 600 = € 150 1 
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 VW-0251-a-17-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 6    
debet                                     Balans BEUK 31 december 2016 

(getallen x € 1) 
credit 

Vaste activa  Eigen vermogen  

Tenten 4.800 Vermogen BEUK 14.730 

ICT-materiaal en 
telefoons 

 
600 

  

Natuuronderzoeks-
materiaal   

 
11.470 

  

Bestelbus 11.420   

Vlottende activa  Lang vreemd vermogen  

Nog te ontvangen 
contributie 

 
125 

 
2% lening o/g BNL 

 
12.000 

Nog te ontvangen 
huur 

 
360 

  

Vooruitbetaalde 
verzekeringspremie 

 
130 

Kort vreemd vermogen  

  Voorziening onderhoud 
bestelbus 

 
150 

Liquide middelen    

Banksaldo            Banksaldo   2.025 

 28.905  28.905 
 
Opmerking 
Voor elke ten onrechte toegevoegde balanspost wordt 1 scorepunt in 
mindering gebracht. 
 
Tenten 6.000 – 1.200 = € 4.800 

Bestelbus 13.020 – 10 x 160 = € 11.420 

Nog te ontvangen contributie zie vraag 10 

Nog te ontvangen huur 300 x 1,20 x 1 = € 360 

Vooruitbetaalde verzekeringspremie 2
12

 x 780 = € 130 

Eigen vermogen 11.700 + 3.030 = € 14.730 

2% Lening o/g BNL blijft onveranderd, dus € 12.000 

Voorziening onderhoud bestelbus zie vraag 11 

Banksaldo 5.200 – 7.225 = € 2.025 
negatief 
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 VW-0251-a-17-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• 4.800 + 11.420 1 
• 360  1 
• 130 1 
• 125 + 14.730 1 
• 2.025    1 
• 28.905 1 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Het negatieve saldo op de bankrekening wordt veroorzaakt door de 
éénmalige uitgave ten behoeve van de bestelbus. Die uitgave hoeft 
volgend jaar niet meer te worden gedaan. 
 
 

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 1 
Er was sprake van een positief bezettingsresultaat. Het werkelijke aantal 
manuren in 2016 was hoger dan het normale aantal. 
 

 15 maximumscore 1 
97.200

360.000
 x 100% = 27% 

 
 16 maximumscore 2 

25.000 x 1,02
1.700

 = € 15  
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 VW-0251-a-17-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 4 
 bedrag in € toelichting bij correctie 
directe materiaalkosten     3.200,00  

opslag variabele indirecte 
materiaalkosten 

 
864,00 

 
0,27 x 3.200 

arbeidsloon 1.386,00 36 x 38,50 

opslag constante indirecte 
kosten 

        
540,00 

 
36 x 15 

kostprijs     5.990,00  

 
winst 

1.057,06 5.990
85

 x 15 

offerteprijs exclusief btw     7.047,06  

btw 1.479,88 0,21 x 7.047,06     

offerteprijs inclusief btw 8.526,94  
 
• 3.200 + 864 1 
• 5.990 1 
• 7.047,06 1 
• 8.526,94 1 
 
 

Opgave 4 
 

 18 maximumscore 2 

oude jaarlijkse afschrijvingskosten: 2.500.000 400.000
20
−  =    105.000 

nieuwe jaarlijkse afschrijvingskosten: 3.000.000 480.000
20
−  = 126.000 

De jaarlijkse afschrijvingskosten zullen toenemen met       €   21.000 
 

 19 maximumscore 2 
nieuwe boekwaarde: 3.000.000 – (4 x 126.000) =2.496.000 
oude boekwaarde: 2.500.000 – (4 x 105.000) = 2.080.000 
herwaarderingsreserve/eigen vermogen neemt  
toe met     €    416.000 
 
of 
 
oude boekwaarde: 2.500.000 – (4 x 105.000) = 2.080.000 
herwaardering is 0,20 x 2.080.000 = € 416.000 
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 VW-0251-a-17-2-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 5 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De kosten voor het aantrekken van vreemd vermogen zijn lager dan de 

emissiekosten van aandelen. 
− verwatering van zeggenschap voorkomen 
− een positief hefboomeffect, want het interestpercentage op extra 

vreemd vermogen is lager dan het percentage dat dit vreemd 
vermogen bij investering oplevert. (Dit creëert aandeelhouderswaarde.) 

 
per juist antwoord 1 
 

 21 maximumscore 3 
• Balanstotaal wordt per 1 januari 2017:  

1.088.758 + 2.000.000 = 3.088.758 1 

• TV/VV > 1,5. Dan mag VV maximaal bedragen: 3.088.758
1,5

 = 2.059.172 1 

• maximale hypothecaire lening: 2.059.172 – 503.172 = € 1.556.000 1 
 

 22 maximumscore 2 

0,075 x 600.432 585.586
2
+  x 1,2 = € 53.371 

 
 23 maximumscore 3 

• beschikbaar dividend: 28.000  

nieuw GAK: 475.000 + 2.000.000 1.556.000
150
−   x 100 = € 771.000 1 

• aantal geplaatste aandelen per 1 januari 2018: 771.000
100

  = 7.710 

dividend per aandeel is 28.000
7.710

 = € 3,63 1 

• € 3,63 > € 3 dus voldoet aan de eis van de aandeelhouders 1 
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 VW-0251-a-17-2-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 5  
creditzijde balans Greenturtle nv na winstverdeling en 
winstuitkering (getallen x € 1) 
  1 januari 

2018 
Berekening 

Aandelen-  
kapitaal  

 
789.000 

 771.000 + 28.000 x 9
14

  

 
Agioreserve 

 
198.000 

 50.000 + 
2.000.000 1.556.000

150
−  x 50 

Algemene reserve 85.957  60.586 + 53.371 –  28.000   

Totaal eigen 
vermogen 

  
1.072.957 

 

Langlopende 
schulden 

 
1.456.000 

 50.000 + 1.556.000 – 
150.000 

(Kortlopende) 
voorzieningen 

 
71.345 

  

Kortlopende 
schulden 

 
415.850 

  

Totaal vreemd 
vermogen 

  
1.943.195 

 

  3.016.152  
 
• Aandelenkapitaal 1 
• Agioreserve 1 
• Algemene reserve 1 
• Totaal eigen vermogen 1.072.957 1 
• Totaal vermogen 3.016.152 1 
 

 25 maximumscore 2 
• solvabiliteit = TV/VV 

3.016.152
1.943.195

 = 1,55 dus 3,6% interest 1 

• op 1 januari 2017 was solvabiliteit 1.088.758
503.172

 = 2,16 dus 3,3% interest 

3,6% > 3,3%  
Fleur Heuft heeft gelijk 1 
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 VW-0251-a-17-2-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 

 26 maximumscore 3 
• 200.000 x 3,50 x 0,9 =                        630.000 1 
• 100.000 x 1,10 =  110.000 

20.000 x 1,25 =    25.000 
80.000 x 1,30 =  104.000       
                                                          239.000 – 
brutowinst                                       € 391.000 2 

 
 27 maximumscore 1 

175.000 + 150.000 – 80.000 + 100.000 – 150.000 + 100.000 – 200.000 = 
95.000 stuks 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden is: 
− OLGA verwacht een stijging van de inkoopprijs van wensballonnen. 
− De voorinkopen zullen hoger zijn dan de voorverkopen. 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 

einde  
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VW-0251-a-16-1-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
maandag 23 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 

 
 
Debatvereniging DKJWZ (Dat Kun Je Wel Zeggen) uit Waddinxveen 
debatteert over maatschappelijke kwesties zoals zonne-energie. Zij kampt 
met het probleem dat veel leden hun contributie niet op tijd betalen. In 
onderstaand schema staan enkele gegevens met betrekking tot de 
contributie over de jaren 2013 tot en met 2015. Het is alleen mogelijk om 
per 1 januari lid te worden van DKJWZ en dan zou de volledige 
jaarcontributie betaald moeten worden. Er is geen restitutie, bijvoorbeeld 
bij tussentijds opzeggen, mogelijk. 
 

 2013 2014 2015

Aantal leden 75 86 85

Jaarcontributie per lid € 80 € 85 € 90

Balanspost ‘te vorderen contributie’ per  
31 december (betrekking hebbend op het 
desbetreffende jaar en zal ontvangen 
worden in het daarop volgende jaar) 

€ 1.600  € 1.870  € 2.160

Balanspost ‘vooruit ontvangen contributie’ 
per 31 december (betrekking hebbend op 
het daarop volgende jaar) 

 € 255  € 270 € 500

 
1p 1 Welk orgaan binnen een vereniging geeft de uiteindelijke goedkeuring aan 

de hoogte van de jaarlijkse contributie?  
 

1p 2 Bereken de contributiebaten over 2015.  
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3p 3 Bereken de contributieontvangsten in 2015.  
 
De penningmeester van DKJWZ besluit om per 1 januari 2016 over te 
gaan tot het invoeren van automatische incasso’s. Leden worden verplicht 
om een verklaring te ondertekenen, waarbij ze de vereniging machtigen 
om jaarlijks de contributie van hun rekening te laten afschrijven. In 2016 
zullen er geen leden meer zijn die hun contributie op 31 december niet 
betaald blijken te hebben. Er zal in 2016 niet meer vooruit worden 
betaald. Het aantal leden en de jaarcontributie per lid zullen in 2016 gelijk 
zijn aan die in 2015. 
 

2p 4 Zijn de contributieontvangsten in 2016 groter, kleiner of gelijk aan de 
contributiebaten in 2016. Motiveer het antwoord.  
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Opgave 2 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. 
 
In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de 
vennootschapsbelasting buiten beschouwing. 
 
Bewoners van het dorp Westmaas hebben op 1 januari 2015 een 
energiecollectief opgericht voor het produceren en verkopen van 
duurzame elektriciteit. De bedrijfsvoering van dit energiecollectief start op 
1 april 2015. 
Hiertoe wordt een windmolen geïnstalleerd op een weiland dat in 
eigendom is van een veehouder. Om potentiële deelnemers te 
interesseren werd door de oprichters van het collectief een rentabiliteit 
van het gemiddelde geïnvesteerde eigen vermogen (REV) van minimaal 
6,5% voorgespiegeld. Na afloop van het eerste boekjaar wordt 
vastgesteld of deze voorgespiegelde REV behaald is. 
 
Het energiecollectief heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap 
(bv). Het energiecollectief hanteert voor een aandeel de term participatie. 
Onder participanten worden daarmee aandeelhouders verstaan. De 
statuten van het energiecollectief staan in informatiebron 1 vermeld.  
 

1p 5 Uit welk artikel uit de statuten blijkt dat het financiële risico voor een 
participant beperkt is?  
 
Een wettelijke oprichtingseis voor het oprichten van een bv is het 
opstellen van statuten. 
 

1p 6 Noem nog een andere wettelijke oprichtingseis die gesteld wordt aan het 
oprichten van een bv.  
 
In de informatiebronnen 2 en 3 worden financiële gegevens verstrekt met 
betrekking tot de investering, de financiering en de exploitatie van de 
windmolen. 
 
Investering en financiering 
 
Het bestuur van het energiecollectief wil de openingsbalans per 1 april 
2015 opstellen. 
 

2p 7 Bereken het bedrag waartegen de windmolen op de openingsbalans per  
1 april 2015 staat. 

2p 8 Bereken het bedrag van de verzekeringspremie dat op 1 april 2015 is 
betaald. 
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Bij het afsluiten van de 5%-lening bij de bank wilde het energiecollectief 
de lening afsluiten in de vorm van een hypothecaire lening. 
 

1p 9 Kan op deze windmolen het recht van hypotheek worden gegeven? 
Motiveer het antwoord. 
 
Op de openingsbalans van het energiecollectief per 1 april 2015 zal met 
betrekking tot de btw alleen de post Te vorderen btw staan. 
 

1p 10 Leg uit waarom op de openingsbalans per 1 april 2015 geen post Te 
betalen btw staat.  
 
Bij het opstellen van de openingsbalans per 1 april 2015 wordt er vanuit 
gegaan dat, tenzij anders is gegeven, aan alle financiële verplichtingen 
van alle partijen is voldaan.  
 

3p 11 Stel de openingsbalans per 1 april 2015 op. Vermeld hierbij de 
balansposten en bedragen.  
Maak bij de beantwoording van deze vraag gebruik van de bij deze vraag 
horende uitwerkbijlage en vul deze volledig in.  
 
Exploitatie 
 
Het boekjaar van het energiecollectief loopt van 1 april tot en met  
31 maart.  
 

5p 12 Stel de winst- en verliesrekening van het energiecollectief op over het  
boekjaar 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016. 
Maak bij de beantwoording van deze vraag gebruik van de bij deze vraag  
horende uitwerkbijlage en vul deze volledig in.  
 
Conclusie 
 
Het eigen vermogen van het energiecollectief is door de verkoop van 
nieuwe participaties op 1 oktober 2015 met € 50.000 toegenomen. De 
nettowinst is gelijkmatig over het boekjaar behaald. 
 

2p 13 Geef met een berekening aan of de voorgespiegelde rentabiliteit van het 
gemiddeld geïnvesteerde eigen vermogen van minimaal 6,5% in het 
boekjaar 2015-2016 behaald is (zie formuleblad). 
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Opgave 3 

 
Kneet bv is fabrikant van sportfietsen. Deze zijn in drie verschillende 
modellen leverbaar: Tourmalet, Galibier en Madeleine. Een aantal 
onderdelen, zoals banden, fietspompen en zadels, wordt kant en klaar 
gekocht van toeleveranciers en in de eigen werkplaats op het frame 
gemonteerd. Voor 2016 zijn de onderstaande gegevens beschikbaar: 
 
Directe kosten 
 

directe kosten per 
fiets 

Tourmalet Galibier Madeleine 

frame € 400 € 324 € 340 

loon € 144 € 144 € 144 

onderdelen € 250 € 225 € 210 

totaal € 794 € 693 € 694 

    

totale verwachte 
productie 

 
600 stuks 

 
340 stuks 

 
240 stuks 

 
Alle directe kosten zijn proportioneel variabel. De verwachte productie van 
elk model sportfiets in 2016 is 80% van de normale productie. 
 

2p 14 Bereken de verwachte totale directe kosten in 2016 bij de normale  
productieomvang. 
 
Indirecte kosten 
 
In 2015 bedroegen de totale indirecte kosten € 320.000. Hiervan bestond 
75% uit constante kosten en de rest uit proportioneel variabele kosten. 
Voor 2016 wordt een stijging van de totale constante indirecte kosten 
verwacht van 10% ten opzichte van 2015.  
De totale constante indirecte kosten in een jaar worden uitgedrukt in een 
percentage van de totale directe kosten in dat jaar. 
De totale variabele indirecte kosten in een jaar worden uitgedrukt in een 
percentage van de totale directe loonkosten in dat jaar. De totale 
variabele indirecte kosten blijven naar verwachting in 2016 gelijk aan die 
van 2015.  
 
De kostprijs van de fietsen wordt berekend met behulp van de verfijnde 
opslagmethode.  
 

3p 15 Bereken voor 2016 het opslagpercentage (in twee decimalen) ter dekking 
van de constante indirecte kosten. 
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3p 16 Bereken voor 2016 het opslagpercentage (in twee decimalen) ter dekking 
van de variabele indirecte kosten. 
 

2p 17 Bereken de kostprijs in 2016 van een sportfiets van het model Madeleine. 
 
Kneet berekent de consumentenprijs van een sportfiets door uit te gaan 
van: 
− een winstmarge van 15% van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting 
− 21% omzetbelasting 
 

2p 18 Bereken de consumentenprijs in 2016 van een sportfiets van het model 
Madeleine. 
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Opgave 4 

 
Van scheepswerf Doggers Yachts nv is de balans per 31 december 2015 
bekend. 
 
 Balans Doggers Yachts per 31 december 2015 (getallen x € 1.000) 

 
Op de balans staat de post Overige reserves. 
 

2p 19 Geef een voorbeeld van een reserve die thuishoort bij de post Overige 
reserve en geef aan op welke wijze deze reserve ontstaat. 
 
De winst over 2015 zal verdeeld worden in belastingen, cashdividend, 
stockdividend en toevoeging aan de reserves. 
Door deze winstverdeling verslechtert de omvang van het eigen 
vermogen. 
 

2p 20 Verklaar dit zonder berekening. 
 

Debet   Credit

Werf 6.325 Maatschappelijk 
aandelenkapitaal 

10.000 

Machines 3.540 Aandelen in 
portefeuille 

 
7.000 

Onderhanden 
werk 1.505

Geplaatst 
aandelenkapitaal 

 
3.000

Voorraden 
materiaal 280

 
Agioreserve 

 
850

Debiteuren 533 Algemene reserve  1.130

Liquide middelen 315 Overige reserves  508

 Voorzieningen  600

 Hypothecaire 
lening 

 
5.450

 Te betalen 
bedragen 

 
300

 
           

Winst 2015 voor 
belasting 

 
660

 12.498   12.498
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Als eerste wordt de vennootschapsbelasting bepaald. Daarvoor gelden de 
volgende tarieven: 
 

voor het deel van het belastbare bedrag tarief 

tot en met € 200.000 20,0% 

boven € 200.000 25,0% 

 
 (bron: Belastingdienst.nl) 
 

1p 21 Bereken de hoogte van de te betalen vennootschapsbelasting. 
 
Door het voldoen aan de betalingsverplichtingen die ontstaan door de 
winstverdeling over 2015 zullen de liquide middelen afnemen. De directie 
van Doggers Yachts wil dat de liquide middelen met maximaal  
€ 215.000 afnemen. 
Daarom wil de directie bij de winstverdeling zo weinig mogelijk 
cashdividend beschikbaar stellen. Het beschikbare cashdividend moet 
dan gelijk zijn aan de dividendbelasting. De dividendbelasting is 15%.  
 

2p 22 Bereken het totaalbedrag aan dividend dat Doggers Yachts maximaal 
beschikbaar kan stellen uit de winstverdeling van 2015, zodat na de 
winstverdeling voldaan wordt aan de eis met betrekking tot de liquide 
middelen. 
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Opgave 5 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6. 
 
De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor Medewerkers in het Notariaat 
(hierna te noemen Het Pensioenfonds) verzorgt de pensioenen van 
personen die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest bij notariskantoren 
in Nederland. 
Een pensioenfonds ontvangt pensioenpremies en belegt deze gelden. 
Wanneer later de pensioenen moeten worden uitbetaald, kunnen de 
beleggingen (gedeeltelijk) worden verkocht en kunnen de pensioenen 
hiermee worden betaald. 
Een belangrijk risico voor een pensioenfonds is dat de waarde van de 
beleggingen te laag is in verhouding tot de contante waarde van de uit te 
betalen pensioenen in de toekomst: de dekkingsgraad is dan te laag  
(zie informatiebron 4).  
 
2008 – 2013: daling van de dekkingsgraad 
 
De dekkingsgraad van Het Pensioenfonds verslechterde in de periode 
2008 - 2013 door 
− een verslechtering van de bedrijfsresultaten van de ondernemingen 

waarin Het Pensioenfonds had belegd. 
− een verandering van het (reken)rentepercentage waartegen 

toekomstige pensioenuitkeringen contant worden gemaakt. 
 
De contante waarde van de toekomstige pensioenuitkeringen is in de 
periode 2008 - 2013 gestegen als gevolg van de verandering van het 
(reken)rentepercentage. 
 

2p 23 Is het (reken)rentepercentage in de periode 2008 – 2013 blijkbaar 
gedaald of gestegen? Verklaar het antwoord. 
 
In de periode 2008 - 2013 rekent Het Pensioenfonds met 3% (reken)rente 
bij het contant maken van de toekomstige pensioenuitkeringen (zie 
informatiebron 5).  
 

2p 24 Bereken de totale contante waarde op 31 december 2013 van de 
toekomstige pensioenuitkeringen van het Pensioenfonds (zie 
formuleblad). 
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Deze totale contante waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen 
levert een dekkingsgraad per 31 december 2013 op die niet voldoet aan 
de eis die De Nederlandsche Bank als toezichthouder op de 
pensioenfondsen stelt. De eis luidt dat de dekkingsgraad minimaal 105% 
moet zijn. 
Om dit te bereiken heeft Het Pensioenfonds in 2014 maatregelen 
genomen. 
 
a verhoging van de pensioenpremies  
b kortingen op de pensioenuitkeringen 
c wijzigingen in het beleggingsbeleid om daarmee de 

beleggingsopbrengst te vergroten  
 
Maatregel a en b 
 

2p 25 Leg uit op welke wijze de combinatie van de maatregelen a en b kan  
leiden tot een verbetering van de dekkingsgraad van Het Pensioenfonds. 
Betrek in het antwoord zowel de teller als de noemer van de 
dekkingsgraad.  
 
Maatregel c 
 
Maatregel c omvat onder andere een verschuiving in de beleggingen 
van obligaties naar aandelen.  
Deze wijziging in het beleggingsbeleid is ook van invloed geweest op de 
risico’s voor Het Pensioenfonds (zie informatiebron 6). 
 

2p 26 Leg uit welk risico voor het Pensioenfonds toeneemt door de verschuiving 
in de beleggingen van obligaties naar aandelen.  
 
Conclusie 
 
De maatregelen van Het Pensioenfonds hebben er toe geleid dat de 
contante waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen op  
31 december 2014 € 834.962 bedraagt. De waarde van de beleggingen 
bedraagt op 31 december 2014 € 885.059. 
 

1p 27 Voldoet de dekkingsgraad van Het Pensioenfonds op 31 december 2014  
aan de eis van DNB? Motiveer het antwoord met behulp van een 
berekening. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 

 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Van handelsonderneming Xantiplus bv zijn de volgende gegevens met 
betrekking tot de voorraad en de inkopen gegeven.  
 

Maand inkopen in de maand (in €) technische 
voorraad aan 

het eind van de 
maand (in €) 

contant op rekening 

december 2014 10.000 190.000 45.000 

januari 2015 15.000 210.000 40.000 

februari 2015 12.000 208.000 38.000 

maart 2015 18.000 246.000 35.000 

april 2015 11.000 185.000 34.000 

 
Xantiplus betaalt haar crediteuren na 1 maand. 
 

2p 28 Van welk van de hieronder staande situaties is bij de inkoop op rekening 
door Xantiplus sprake? Motiveer het antwoord. 
 
a Xantiplus verstrekt leverancierskrediet. 
b Xantiplus verstrekt afnemerskrediet. 
c Xantiplus ontvangt leverancierskrediet. 
d Xantiplus ontvangt afnemerskrediet. 
 
De inkopen en verkopen worden direct ontvangen respectievelijk  
afgeleverd. 
 

2p 29 Bereken het bedrag dat in het eerste kwartaal van 2015 door Xantiplus 
betaald is als gevolg van de inkopen. 
 
De inkoopwaarde van de omzet van Xantiplus over januari 2015 is  
€ 230.000. De brutowinst van Xantiplus is 20% van de omzet.  
 

1p 30 Bereken de brutowinst van Xantiplus over januari 2015. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 

 
Voor de beantwoording van  de vragen 13 en 24 zijn de volgende 
formules beschikbaar. 
 

 13 REV = 
nettowinst

gemiddeld geinvesteerd eigen vermogen
 x 100% 

 
 24 Formules voor samengestelde interest: 

 

i =
p

100  
 
C = K x (1 + i)-n 
 

Cn = T x 
( )-n

1- 1+i

i
 

 
E = K x (1 + i)n 

 

En = T x
 

( ) ( ) }{ n
1 i x 1 i 1

i

+ + −
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
 
Somformule meetkundige reeks: 

S = a x  
nr  - 1

r - 1
   

hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 
n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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Informatiebron 1 

 
Uit de statuten van het energiecollectief Westmaas 
 
Artikel 1:  
Het energiecollectief heeft ten doel op commerciële basis duurzame 
energie op te wekken. 
 
Artikel 2: 
De zwaarte van een stem van een participant van het energiecollectief 
wordt bepaald door het door hem/haar ingebrachte vermogen. Daarbij 
levert een inleg van € 500 (= één participatie) een gewicht van 1 op, een 
inleg van € 1.000 een gewicht van 2 enzovoort. 
 
Artikel 3: 
De individuele privévermogens van de participanten van het 
energiecollectief strekken niet tot zekerheid van de verplichtingen van het 
energiecollectief. 
 
Artikel 4: 
De participanten van het energiecollectief ontvangen binnen drie 
maanden na afloop van het boekjaar – indien het resultaat dit toelaat – 
een uitkering naar rato van het door hen ingebrachte vermogen. 
 
Artikel 5: 
Participaties kunnen alleen worden gekocht door inwoners van 
Westmaas. Bij verhuizing uit het dorp Westmaas moeten de participaties 
worden verkocht aan andere inwoners van Westmaas.  
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Informatiebron 2 

 
Financiële gegevens bij de start van de bedrijfsvoering van het 
energiecollectief Westmaas per 1 april 2015 
 
Investeringen: 
 
Windmolen 
− De aankoopprijs van de windmolen is € 2.875.000 exclusief 21% btw.  
− De eenmalige uitgave naar aanleiding van de aansluiting op het 

elektriciteitsnet is € 675.000 exclusief 21% btw.  
− Het totaal van de facturen als gevolg van bovenstaande investeringen 

is op 1 april 2015 betaald. 
− De windmolen is op 1 april 2015 geplaatst en in gebruik genomen.  
− Voor het plaatsen van de windmolen wordt op 1 april een fundering 

aangebracht. Voor deze fundering moet in mei 2015 € 707.850 
inclusief 21% btw worden betaald 

 
Huur 
− De huur van het weiland moet bij vooruitbetaling jaarlijks op 1 april 

worden betaald. De gehuurde oppervlakte is 160 m2. De huur bedraagt 
€ 60 per m2 per jaar. Over de huur hoeft geen btw te worden betaald. 

 
Vergunning 
− Aan de gemeente Westmaas is op 1 april 2015 € 117.300 betaald voor 

het verkrijgen van een vergunning. Hierdoor kan de windmolen voor 
onbepaalde tijd geëxploiteerd worden. Over de vergunning hoeft geen 
btw te worden betaald. 

 
Verzekering 
− Voor 2015 is de jaarlijkse verzekeringspremie vastgesteld op 16‰ van 

de aankoopprijs exclusief btw van de windmolen. Op 1 april 2015 is de 
totale premie voor het resterende deel van 2015 bij vooruitbetaling 
betaald. Over de verzekeringspremie hoeft geen btw te worden 
betaald.  

 
Te vorderen btw 
− De te vorderen btw wordt in mei 2015 verrekend met de 

belastingdienst. 
 
Bank 
− Alle ontvangsten en uitgaven worden via de bankrekening van het 

energiecollectief verricht. De balanspost Bank is sluitpost van de 
balans. 
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Financiering: 
 

Eigen vermogen 
 

− De participanten van het energiecollectief hebben op 1 april 2015 in 
totaal voor € 1.500.000 aan participaties gekocht. 
 

Vreemd vermogen 
 
− De bank is bereid per 1 april 2015 een 5% lening te verstrekken van  

€ 3.000.000. Aan het eind van elk jaar moet op deze lening € 150.000 
worden afgelost, voor het eerst op 31 december 2015. Dan wordt ook 
de jaarlijkse interest betaald. 
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Informatiebron 3 

 
Aanvullende financiële gegevens met betrekking tot de exploitatie 
van de windmolen 
 
Opbrengsten: 
  
Verkoop elektriciteit 
 
Van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016 is 6.250.000 kWh 
geproduceerd en verkocht. 
 
Subsidieregeling 
 
In Nederland waait het vaak, maar lang niet altijd en even hard. Dat heeft 
tot gevolg dat de opgewekte elektriciteit niet constant is. In een extreem 
jaar kan de windopbrengst tot wel 20% afwijken van de verwachte 
gemiddelde opbrengst. De overheid verstrekt daarom subsidie om het 
project rendabel uit te kunnen voeren. De hoogte van de subsidie is  
€ 0,029 per geproduceerde kWh.  
 
Kosten: 
 
Windmolen 
 
De verwachte levensduur van de windmolen is gesteld op 20 jaar. Op de 
totale investering in de windmolen inclusief fundering en aansluiting op 
het elektriciteitsnet, wordt lineair afgeschreven. De restwaarde is gelijk 
aan de sloopkosten.  
 
Onderhoud 
 
Bij het plaatsen van de windmolen is met de leverancier een 
onderhoudscontract afgesloten. Aan het eind van elk kwartaal moet 
achteraf € 2.250 worden betaald, voor het eerst op 30 juni 2015.  
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Informatiebron 4 

 
Pensioen en Pensioenfondsen 
 
Doel 
 
Pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies met als doel daarmee later 
pensioenen te betalen. Om de pensioenuitkeringen op korte en lange 
termijn veilig te stellen, wensen de besturen van de pensioenfondsen de 
toevertrouwde gelden op een verantwoorde manier te beleggen. Dit 
gebeurt onder andere in aandelen, obligaties, vastgoed (bijvoorbeeld 
winkels en kantoren) en grondstoffen.  
De algemene doelstelling is een zo goed mogelijk rendement op de 
beleggingen te behalen binnen de randvoorwaarde van een aanvaardbaar 
risico.  
 
Dekkingsgraad 
 
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de contante waarde 
van de toekomstige pensioenenverplichtingen en de aanwezige 
beleggingen en wordt gemeten door: 
 
Dekkingsgraad op tijdstip 1 =  
 

waarde van de beleggingen op tijdstip 1

contante waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen op tijdstip 1 
 x 100% 
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Informatiebron 5 

 

 

  
 
 

  toekomstige pensioenuitkeringen (x € 1.000) 

 totaal (x 
 € 1.000)  
op 31 
december 
2013 

2014 2015 2016 2017 2018 t/m 
2054 

pensioenuitkeringen1) 

tegen nominale 
waarde 1.680.800 24.000 24.000 24.000 24.000 1.584.800 

contante waarde op 
31 december 2013 
van deze toekomstige 
pensioenuitkeringen  
bij 3% (reken)rente  

 
 
 
 
 
…………. 

     
 
 
 
 
  888.1222)

noot 1 De pensioenuitkeringen vinden aan het einde van het jaar plaats. Tot en met 2017 

wordt er niet geïndexeerd en is de nominale pensioenuitkering jaarlijks € 24.000.000.
noot 2 Het bedrag van € 888.122.000 is de contante waarde tegen 3% (reken)rente op  

1 januari 2018 van de nominale pensioenuitkeringen in 2018 tot en met 2054 (dus van 

€ 1.584.800). 
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Informatiebron 6 

 
De risico’s van een pensioenfonds 
 
De risico’s die pensioenfondsen lopen, kunnen ertoe leiden dat de 
dekkingsgraad daalt en er in de toekomst onvoldoende middelen zijn om 
de pensioenverplichtingen na te komen. Bij een dekkingsgraad van 100% 
kan een pensioenfonds in principe aan alle opgebouwde 
pensioenverplichtingen voldoen. Omdat echter ook tegenvallers moeten 
worden opgevangen, is de vereiste dekkingsgraad 105%.  
 
Er zijn verschillende risico’s, bijvoorbeeld: 
 
− Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het 

pensioenfonds als gevolg van faillissement van bedrijven waarin is 
belegd (via aandelen of obligaties).  

 
− Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen van het pensioenfonds 

niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden 
verkocht. 

 
− Renterisico is het risico dat de waarde van een belegging zal 

fluctueren als gevolg van veranderingen van de marktrente. 
 
 

einde  
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management & organisatie VWO 2016-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 11  
Balans Energiecollectief Westmaas per 1 april 2015 (getallen in €) 

 
Berekeningen: 
 

Debet  Credit

 
Immateriële vaste activa  

  
Eigen vermogen  ………………

 
………………………………. …………….

 
Vreemd vermogen 

 
Materiële vaste activa  

 
……………………… ………………

 
………………………………. …………….

 
……..………………… ………………

 
Vlottende activa 

 

 
………………………………. …………….

 

 
………………………………. ……………..

 

 
………………………………. ……………..

 .

 
Liquide middelen 

 

 
Bank1) …………….

 
                   

 
 …………….

 
………………

Vlottende activa:  berekeningen  
 
…………………. 

 
………………………………………………… 

 
………………… 

 
………………………………………………… 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

noot 1 Bank is sluitpost. 
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 12  
Winst- en verliesrekening Energiecollectief Westmaas 

1 april 2015 tot en met 31 maart 2016 (getallen in €) 
Afschrijvingskosten 
Vergunning 5.865

Opbrengst 
elektriciteit 362.500

Afschrijvingskosten 
windmolen …………...

 
Subsidie ……………...

 
Huur weiland …………...

 

 
Onderhoudskosten …………...

 
.

 
Verzekeringskosten 46.250

 
.

 
Interestkosten …………...

 
.

 
Nettowinst …………..

 
……………...

 
 …………….

 
……………...

 
Berekeningen: 
 
post: berekeningen 
Subsidie …………………………………………………….
Afschrijvingskosten 
windmolen  

 
…………………………………………………… 

Huur weiland  
Onderhoudskosten  
 

 
…………………………………………………… 

Interestkosten 
 

 
 
 
 
 
…………………………………………………… 

 
 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

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

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
de Algemene Ledenvergadering 
 

 2 maximumscore 1 
85 x 90 = € 7.650 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 3 
7.650 – 2.160 + 1.870 – 270 + 500 = € 7.590 
 
Opmerking 
Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 4 maximumscore 2 
groter. De nog te vorderen contributie van 2015 die in 2016 ontvangen 
wordt (€ 2.160) is groter dan de vooruitontvangen contributie van 2016 die 
in 2015 al ontvangen is (€ 500). In 2016 wordt de volledige contributie van 
2016 ontvangen. 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
artikel 3 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− notariële oprichtingsakte 
− verklaring van geen bezwaar afgegeven door het Ministerie van Justitie 

(en Veiligheid) 
− inschrijving in het Handelsregister/bij de Kamer van Koophandel (en 

Fabrieken) 
 

 7 maximumscore 2 

2.875.000 + 100
121

 x 707.850 + 675.000 = € 4.135.000 

 
Opmerking 
Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 8 maximumscore 2 
9

12
 x 0,016 x 2.875.000 = € 34.500 

 
Opmerking 
Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 9 maximumscore 1 
Ja, de windmolen is een onroerend goed. 
 

 10 maximumscore 1 
Op 1 april 2015 heeft het energiecollectief nog geen elektriciteit verkocht. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 3 
Balans Energiecollectief Westmaas per 1 april 2015 (getallen in €) 
Debet   Credit 
Immateriële vaste 
activa  

 
 

 
Eigen vermogen 

 
1.500.000 

Vergunning/concessie 117.300   
Materiële vaste activa  Vreemd vermogen   
Windmolen 4.135.000 5% Lening 3.000.000 
Vlottende activa    Nog te betalen 

bedragen 
 

707.850 
Vooruitbetaalde huur 9.600   
Vooruitbetaalde  
verzekeringspremie 

 
34.500 

  

Te vorderen btw  868.350     
Liquide middelen      
Bank 43.100                 
 5.207.850  5.207.850 
 
Vlottende activa  berekeningen 
Vooruitbetaalde huur 160 x 60 = 9.600 
Te vorderen btw 0,21 x 4.135.000 = 868.350 
 
Opmerkingen 
Voor elke fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
Alleen een scorepunt toekennen bij een juiste combinatie van balanspost 
en bedrag. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 5 
Winst- en verliesrekening Energiecollectief Westmaas 1 april 2015 tot 
en met 31 maart 2016 (getallen in €) 
Afschrijvingskosten 
vergunning 

 
5.865 

Opbrengst 
elektriciteit 

 
362.500 

Afschrijvingskosten 
windmolen 

 
206.750 

Subsidie 181.250 

Huur weiland 9.600   
Onderhoudskosten 9.000   
Verzekeringskosten 46.250   
Interestkosten 148.125   
Nettowinst 118.160                                       
 543.750  543.750 
    

 
 
post berekeningen 
Subsidie 6.250.000 x 0,029 = 181.250 
Afschrijvingskosten windmolen 4.135.000

20
 = 206.750 

Huur weiland 160 x 60 = 9.600 
Onderhoudskosten 4 x 2.250 = 9.000 
Interestkosten 9

12
 x 0,05 x 3.000.000 +  

3
12

 x 0,05 x 2.850.000 = 148.125 

 
• 181.250 1 
• 206.750 1 
• 9.600 + 9.000  1 
• 148.125 1 
• 118.160 1 
 

 13 maximumscore 2 

• gemiddeld eigen vermogen: 1.500.000 + 1.550.000 + 118.160
2

  

= 1.584.080 1 
 

• REV = 
118.160

1.584.080
 x 100% = 7,5% (> 6,5%) dus de voorgespiegelde 

REV is behaald 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 2 
600 x 794 + 340 x 693 + 240 x 694

0,8
 = € 1.098.225 

Opmerking 
Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 15 maximumscore 3 
opslag constante indirecte kosten:  
0,75 x 320.000 x 1,10

1.098.225
 x 100% = 24,04%  

 
Opmerking 
Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 16 maximumscore 3 
opslag variabele indirecte kosten: 

0,25 x 320.000
(600 + 340 + 240) x 144

 x 100% = 47,08%  

 
Opmerking 
Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 17 maximumscore 2 
directe kosten      694,00 
opslagen indirecte kosten: 
constant: 0,2404 x 694 =  166,84 
variabel: 0,4708 x 144 =             67,80 
kostprijs    € 928,64 
 
Opmerking 
Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 18 maximumscore 2 

verkoopprijs: 100
85

 x 928,64 x 1,21 = € 1.321,95  

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

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Statutaire reserve, ontstaat uit de richtlijnen over de winstverdeling die 

in de statuten zijn opgenomen 
− Herwaarderingsreserve, ontstaat door herwaardering van activa 

(bijvoorbeeld op basis van waardering van activa tegen de actuele 
waarde) 

− Dividendreserve, ontstaat uit de winstverdeling (om voor de komende 
jaren de uitkering van een bepaald dividend mogelijk te maken). 

 
Opmerking 
Juiste post: 1 scorepunt toekennen. 
Juiste wijze: 1 scorepunt toekennen. 
Winstreserve: geen scorepunten toekennen. 
 

 20 maximumscore 2 
• Voor de winstverdeling behoort de winst geheel tot het eigen vermogen 1 
• Door de winstverdeling neemt de winst op de balans met een groter 

bedrag af dan de reserves en het geplaatste aandelenkapitaal bij 
stockdividend toenemen 1 

 
 21 maximumscore 1 

200.000 x 0,2 + 460.000 x 0,25 = € 155.000 
  

 22 maximumscore 2 
• 215.000 - 155.000 = 60.000 beschikbaar voor cashdividend (en 

vervolgens dividendbelasting) 1 

• 60.000
0,15

 = € 400.000 maximaal totaal beschikbaar voor dividend 1 

 
 

Opgave 5 
 

 23 maximumscore 2 
gedaald, waardoor er nu een groter bedrag beschikbaar moet zijn voor het 
doen van toekomstige uitgaven  
 

 24 maximumscore 2 
De contante waarde op 31 december 2013 bij 3% rekenrente: 
 

 24.000
1,03

 + 2

24.000
1,03

 + 
3

24.000
1,03

 +
4

24.000
1,03

 +
4

888.122
1,03

 = € 878.295.255,60  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 2 
 maatregel a: 
• Verhoging van pensioenpremies kan leiden tot een hogere waarde van 

de     beleggingen waardoor via een stijging van de teller de 
dekkingsgraad stijgt  1 

 maatregel b: 
• Verlaging van de uitkeringen kan leiden tot afname van de contante 

waarde van de pensioenverplichtingen waardoor via een daling van de 
noemer de dekkingsgraad stijgt  1  

 
 26 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− het kredietrisico 

Bij faillissement krijgen de aandeelhouders pas na de bezitters van 
obligaties uitbetaald (eerst de schuldeisers, daarna de eigenaren). 

− het liquiditeitsrisico 
De beurskoersen van aandelen fluctueren meer dan die van obligaties. 
 

Opmerking 
Alleen als risico met juiste uitleg genoemd wordt, de 2 scorepunten 
toekennen. 
 

 27 maximumscore 1 
885.059
834.962

 x 100% = 106% 

 
106% > 105%, dus de dekkingsgraad voldoet aan de eis.  
 
 

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 2 
• c 1 
• Xantiplus ontvangt van de leverancier de mogelijkheid om op een later 

tijdstip te betalen dan de goederen worden ontvangen 1 
 

 29 maximumscore 2 
• contante inkopen: 15.000 + 12.000 + 18.000 =  45.000 1 
• inkopen op rekening: 190.000 + 210.000 + 208.000 =  608.000  

totaal betaald = 45.000 + 608.000 = € 653.000 1 
 

 30 maximumscore 1 

brutowinst = 230.000 x 20
80

 = € 57.500  
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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 4   Belastingdienst.nl 
 

einde  
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VW-0251-a-16-2-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
donderdag 23 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Bij dartvereniging De Botte Beekse Pijlen uit Beek spelen acht teams van 
vier tot zes personen. Leden van de vereniging betalen een contributie 
van € 25 per half jaar via automatische incasso. De contributie wordt op  
1 januari en 1 juli bij alle leden afgeschreven en betreft de contributie voor 
het komende halfjaar. Met betrekking tot de teams en leden van De Botte 
Beekse Pijlen is het volgende gegeven: 
 

 aantal teams aantal leden 
1 januari 2015 8 40 

1 juli 2015 8 42 

 
2p 1 Noem twee verschillen tussen een vereniging en een stichting. 

 
1p 2 Bereken de contributiebaten over 2015.  

 
Per op 1 januari ingeschreven team moet op 1 januari van dat jaar door 
de vereniging aan de RDB (Rivierenland Dart Bond) een bedrag worden 
afgedragen in verband met organisatiekosten van de competitie.  
Als thuisbasis van de dartvereniging fungeert wijkcentrum De Bekerd, 
waar een zaal wordt gehuurd.  
In onderstaande overzichten (getallen in euro’s) ontbreekt een aantal 
bedragen bij A, B en C. 
 

Debet                        Balans per 31 december 2014    Credit
Dartborden 800 Eigen vermogen ……

Overige inventaris 500 Rentevrije lening 450

 
Bank 250

Nog te betalen huur 
20141) 250

Kas     (C)         

 ……..  ……

 
 

Baten                    Staat van baten en lasten 2015 Lasten
Contributie (zie vraag 2) RDB afdracht 240

 Huur (A)
 Afschrijving dartborden           (B)
 Afschrijving overige 

inventaris 100

Saldo ……. Saldo …..

 …….  …..
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Ontvangsten    Overzicht van ontvangsten en 
uitgaven 2015   

Uitgaven

Contributie 
 

….…. RDB afdracht 240

 Huur 1.400

 Aankoop 
dartborden 250

 Aflossing 
Rentevrije lening 50

Saldo …..…. Saldo ……

 ………  ……

 
 

Debet                   Balans per 31 december 2015   Credit
Dartborden 950 Eigen vermogen 1.070

Overige 
inventaris 400

 
Rentevrije lening 400

 
Bank 290

Nog te betalen 
huur 20151) 300

Kas 130         

 1.770  1.770

 

 
 

2p 3 Bereken de huurlasten over 2015 (A).  
2p 4 Bereken de afschrijving op de dartborden over 2015 (B).  
2p 5 Bereken het bedrag in kas op 31 december 2014 (C).  

 
 
 

noot 1 De nog te betalen huren worden in zijn geheel in het daarop volgende jaar betaald. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.  
 
Op het Rudolfcollege in Wernerdam (1.500 leerlingen) wordt sinds  
1 augustus 2013 de schoolkantine geëxploiteerd door cateringbedrijf 
Masterclass. Het valt de leerlingenraad op dat sinds de komst van 
Masterclass de prijzen bijna verdubbeld zijn.  
In informatiebron 1 staan gegevens van Masterclass over het kalenderjaar 
2015. De brutowinst wordt hierbij uitgedrukt als percentage van de 
inkoopwaarde van de omzet.  
 

2p 6 Bereken voor Masterclass voor 2015 de totale brutowinst als percentage  
van de totale inkoopwaarde van de omzet.  
 
Dit brutowinstpercentage is voor de leerlingenraad (bestaande uit  
10 leerlingen) aanleiding om te bekijken of het mogelijk is om per  
1 januari 2017 de exploitatie over te laten nemen door de leerlingenraad 
onder de naam Schoolfood. Het contract met Masterclass is tussentijds 
opzegbaar. De gemiddelde verkoopprijzen in 2017 zullen dan met 30% 
dalen ten opzichte van die van 2015. De leerlingenraad en het 
schoolbestuur besluiten de exploitatie over te dragen aan de 
leerlingenraad als wordt voldaan aan twee voorwaarden:  
 
a Winstvoorwaarde van de leerlingenraad: ondanks de lagere 

verkoopprijzen moet de verwachte nettowinst in 2017 minimaal 25% 
van de omzet zijn. De nettowinst wordt onder andere gebruikt om een 
schoolfeest te organiseren. 

b Risicovoorwaarde van de school: de verwachte omzet voor 2017 moet 
minimaal de break-evenomzet zijn. 

 
Financiering 
 
De huidige keuken met benodigde inventaris wordt geleased door het 
Rudolfcollege bij Visser Lease. Masterclass gebruikt deze keuken en 
betaalt hiervoor aan de school een deel van de leasekosten. Bij een 
eventuele overname van de exploitatie van de kantine blijft de 
leaseovereenkomst (zie informatiebron 2) gehandhaafd en bruikbaar voor 
Schoolfood.  
 

2p 7 Van welke vorm van leasing is hier sprake? Noem twee gegevens uit 
informatiebron 2 waaruit dit blijkt. 
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Schoolfood zal een startkapitaal nodig hebben van € 3.000. De 
financiering hiervan staat beschreven in informatiebron 3. 
 

3p 8 Bereken wat de uitgiftekoers van de zeggenschapspreferente participaties 
zal worden.  
 
Voorwaarde a: Nettowinst 
 
Onderzoek wijst uit dat de leerlingen momenteel zeer tevreden zijn met 
het assortiment van Masterclass. Echter de verkoopprijzen zullen worden 
verlaagd. Per procent dat de verkoopprijs zal dalen, zal de afzet met 0,1 
procent toenemen. De stijging van de afzet zal gelijkmatig over alle 
producten plaatsvinden. 
 

2p 9 Bereken de verwachte omzet (afgerond op hele euro´s) in 2017 bij een 
daling van 30 procent van de verkoopprijzen ten opzichte van 2015.  
 
In informatiebron 4 staan nog meer gegevens over de verwachte kosten 
voor Schoolfood in 2017. 
 

4p 10 Bereken de verwachte nettowinst (afgerond op hele euro´s) voor 
Schoolfood in 2017. Vul hiertoe de uitwerkbijlage horende bij deze vraag 
volledig in.  
 
Voorwaarde b: Risicoanalyse 
 
De nettowinst is afhankelijk van het aantal leerlingen dat op de school zit. 
Op het moment dat het aantal leerlingen daalt, kan de winstgevendheid in 
gevaar komen. De directie beweert dat dit risico verkleind kan worden 
door de leerlingen, die in de kantine werken, niet per uur te betalen, maar 
een percentage van de omzet te geven. 
 

2p 11 Leg uit, zonder een berekening, dat dit risico door dit andere 
beloningssysteem verkleind wordt.  
 
Toch wordt besloten om de loonkosten constant te houden. 
 

2p 12 Bereken de totale dekkingsbijdrage als percentage van de totale omzet. 
Rond af op gehele procenten. 
 

2p 13 Bereken de break-evenomzet voor 2017 in gehele euro’s (zie 
formuleblad).  
 
Conclusie 
 

2p 14 Zal Masterclass worden vervangen door Schoolfood? Betrek in je 
antwoord elk van de voorwaarden a en b. 
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Opgave 3 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Janine gaat met ingang van 1 augustus 2016 studeren in Amsterdam. De 
kamernood onder studenten is daar zó hoog dat haar moeder Theodora 
het volgende project heeft bedacht: 
 
Aankoop huis op 1 augustus 2016 
 
Theodora koopt een huis met drie verdiepingen voor € 371.000. De 
betaling zal plaatsvinden op 1 augustus 2016.  
De begane grond wordt door een aannemer woonklaar gemaakt voor 
Janine en voorzien van keuken, toilet en douche.  
De eerste en tweede verdieping worden door dezelfde aannemer als volgt 
woonklaar gemaakt met in totaal: 
− 4 slaapkamers van respectievelijk 10, 12, 14 en 17 m2, dus totaal  

53 m2 oppervlakte 
− 1 badkamer met douche en toilet 
− 1 woonkeuken 
Na afronding van de werkzaamheden op 1 september 2016 zal op  
1 oktober 2016 een bedrag van € 40.000 aan de aannemer moeten 
worden betaald.  
 
Verkoop huis op 1 augustus 2024 
 
Het huis zal na de studententijd van Janine op 1 augustus 2024 contant 
worden verkocht, voor naar schatting € 380.000.  
 
Bij de vragen 15,16 en 17 wordt gerekend met 0,5% samengestelde 
interest per maand. 
 

1p 15 Bereken de contante waarde per 1 augustus 2016 van de verwachte 
uitgaven in verband met de investeringen in de aankoop en het woonklaar 
maken van het huis (zie formuleblad). 
 

1p 16 Bereken de contante waarde per 1 augustus 2016 van de verwachte 
opbrengst van de verkoop van het huis (zie formuleblad).  
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Verhuur overige kamers en ontvangsten hieruit 
 
Van 1 september 2016 tot en met 31 juli 2024 zullen de kamers op de 
eerste en tweede verdieping verhuurd worden aan andere studenten. 
Deze studenten zullen maandelijks hun huur op de eerste dag van de 
maand vooruitbetalen. Theodora gaat er bij de berekening van de 
huurprijs vanuit dat alle kamers deze periode verhuurd zullen worden en 
dat geen huurverhogingen zullen plaatsvinden. De hoogte van de 
huurprijs exclusief servicekosten zal zó worden bepaald dat de netto 
contante waarde per 1 augustus 2016 van de investeringen in de aankoop 
en het woonklaar maken 0 (nul) bedraagt.  
 

3p 17 Toon aan dat om een netto contante waarde van 0 te realiseren, een 
totale huuropbrengst exclusief servicekosten van € 2.321,06 per maand 
nodig is (zie formuleblad). 
 
Bepaling totale huurprijs per m2 
 
Theodora rekent naast de huurprijs exclusief servicekosten per m2 
slaapkamer aan het begin van elke maand servicekosten door aan de 
huurder. De servicekosten bedragen € 230 per maand over de gehele 
woning en bestaan uit onderhoud, gas/water/licht en verzekeringen. Deze 
servicekosten worden doorberekend in de te betalen huurprijs per m2 
slaapkamer op de tweede en derde verdieping. 
 

2p 18 Bereken de hoogte van de totaal te betalen huurprijs per m2 slaapkamer 
door de huurders.  
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Opgave 4 
 
Van Brocafort nv is per 31 december 2015 de onderstaande voorlopige  
balans gegeven: 
 

 
Op de balans van Brocafort staat de post Goodwill. 
 

1p 19 Wanneer is er sprake van Goodwill? 
 
De balanspost Deelneming bestaat uit 62.500 aandelen van één bedrijf en 
is op de balans gewaardeerd tegen de aankoopprijs van die aandelen.  
 

1p 20 In welk geval worden de gekochte aandelen door Brocafort geboekt op de 
balanspost Deelneming van Brocafort en niet op de balanspost Effecten 
van Brocafort? 
 
De beurskoers van deze aandelen op 31 december 2015 is gestegen tot  
€ 12,50 per aandeel. 
Met het oog op een verbetering van de solvabiliteitspositie wil de directie 
de post Deelneming op de definitieve balans waarderen tegen de 
beurskoers van 31 december 2015. 
 

2p 21 Welke balanspost(en) verandert/veranderen hierdoor en met welk(e) 
bedrag(en)? Geef per balanspost aan of er sprake is van een toename of 
van een afname. 
 

Debet                       Voorlopige balans Brocafort nv per  
31 december 2015 (getallen in €)  

Credit

Goodwill 200.000 Aandelenkapitaal 800.000

Deelneming 500.000 Agioreserve 200.000

Materiële vaste activa 930.000 Herwaarderingsreserve 150.000

Voorraden 200.000 6% Hypothecaire lening 790.000

Debiteuren 120.000 8% Onderhandse lening 350.000

Effecten 80.000 Crediteuren 55.000

Vooruitbetaalde 
bedragen 80.000

 
Vooruitontvangen bedragen 35.000

Liquide middelen 50.000 Te betalen interest 20.000

               Resultaat -/- 240.000

 2.160.000  2.160.000
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De solvabiliteit, bepaald als de verhouding tussen het totale vermogen en 
het totale vreemd vermogen, is na de voorgenomen aanpassing van de 
waarde van de deelneming verbeterd. 
 

2p 22 Verklaar, zonder berekening, waarom deze solvabiliteit door de 
aanpassing van de waarde van de deelneming is verbeterd. Betrek in het 
antwoord zowel het teller- als het noemereffect. 
 

1p 23 Noem een voordeel voor de verschaffers van vreemd vermogen van de 
verbetering van de solvabiliteit van Brocafort.  
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave hoort informatiebron 5. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Het Gouden Ei bv is een pluimveefarm waar scharreleieren worden 
geproduceerd. Ze worden verkocht in dozen van 12 stuks.  
Het Gouden Ei verwacht met de verkoop van scharreleieren in 2015 een 
positief verkoopresultaat te behalen, maar de directie vindt dit te laag. 
Daarom overweegt de directie om met ingang van 2015 met een grote 
supermarktketen een contract te sluiten. Hierbij worden de verkoopprijs 
en de af te nemen hoeveelheid afgesproken. 
 
Voorcalculatie 
 
Het verwachte aantal te produceren en te verkopen dozen scharreleieren 
is gelijk aan het normale aantal te produceren en te verkopen dozen 
scharreleieren in 2015. Het Gouden Ei heeft 30.000 stuks pluimvee. 
Hiervan is 96% kip, 4% haan. Een kip legt gemiddeld 200 eieren per jaar.  
 

2p 24 Bereken het normale aantal te produceren en te verkopen dozen 
scharreleieren in 2015. 
 
In informatiebron 5 worden de gegevens verstrekt voor het berekenen van 
de voorcalculatorische verkoopprijs van een doos scharreleieren in 2015. 
Het Gouden Ei maakt onderscheid tussen productiekosten en 
verkoopkosten.  
 

2p 25 Bereken de totale voorcalculatorische constante productiekosten van  
scharreleieren in 2015. 
 

4p 26 Bereken de commerciële kostprijs van een doos scharreleieren in 2015. 
 

1p 27 Bereken de voorcalculatorische verkoopprijs van een doos scharreleieren 
in 2015. 
 

Pagina: 395Voor 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).



 

 VW-0251-a-16-2-o 11 / 12 lees verder ►►►

Verwachte gevolgen van het contract 
 
Het Gouden Ei verwacht dat er 4% meer dozen scharreleieren worden 
verkocht. De verkoopprijs van een doos scharreleieren in het contract 
bedraagt € 2,48.  
De directie wil weten wat de gevolgen zijn van de afgesproken 
verkoopprijs en afzet op het verkoopresultaat over 2015. 
Door de hogere afzet verbetert het verkoopresultaat met € 1.920. 
 

2p 28 Bereken de invloed in euro’s van de verandering van de verkoopprijs als 
gevolg van het contract op het verkoopresultaat in euro´s over 2015. Geef 
aan of er sprake is van een positieve of van een negatieve invloed. 
 

1p 29 Zullen de afspraken over verkoopprijs en af te nemen hoeveelheid naar 
verwachting een positieve invloed hebben op het verkoopresultaat in 
euro’s over 2015? Motiveer het antwoord door middel van een 
berekening. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 
 
International Valet Housing (IVH) opereert in een niche van de 
woningmarkt. IVH verhuurt volledig ingerichte appartementen aan 
tijdelijke bewoners, zoals medewerkers van ambassades en 
universiteiten.  
De meeste huurcontracten die IVH afsluit met huurders hebben een 
looptijd tussen de 2 en 24 maanden. Er kan ook per halve maand gehuurd 
worden. Over delen van een maand wordt de huur naar rato berekend. 
Voor de betaling van de huur geldt het volgende: 
 

contractduur betaling per bank btw 
contractduur ≤ 6 maanden eenmalig vooraf, voor de 

hele periode 
btw-plichtig, 21 % 

contractduur > 6 maanden maandelijks op het einde 
van elke maand 

niet btw-plichtig1) 

 
Een villa aan de Haagse Laan Van Meerdervoort wordt door IVH 
verhuurd. De villa is verdeeld in drie gemeubileerde appartementen. In 
2016 zijn geen andere contracten afgesloten dan onderstaande. 
 

naam 
appartement 

maandhuur in euro 
exclusief 21% btw 

ingangsdatum 
contract 

einddatum 
contract 

Mesdag 1.700 01-12-2015  30-11-2016 

Maris 1.800 16-04-2016 31-07-2016 

Israëls 1.950 01-05-2016 31-10-2017 

 
IVH hanteert de permanentie met resultaatbepaling per kwartaal. 
 

2p 30 Bereken voor IVH de huuropbrengst van deze drie appartementen over 
het tweede kwartaal van 2016. 
 
Alle financiële transacties vinden plaats via de bank. 
 

2p 31 Bereken voor IVH de ontvangsten door de verhuur van deze drie 
appartementen in het tweede kwartaal van 2016. 
 

3p 32 Geef de veranderingen op de balans (posten, bedragen en toename (+) of 
afname (-)) voor IVH bij de ontvangst op 16 april 2016 van de huur van 
appartement Maris. Vul hiertoe de bijlage horende bij deze vraag in. 
 

einde  

noot 1  De verhuur van gemeubileerde woningen en appartementen voor langer dan  

6 maanden is altijd vrijgesteld van btw.   
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Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van de vragen 13, 15, 16 en 17 zijn de volgende 
formules beschikbaar. 
 

 13 break-evenomzet = 
totale constante kosten

dekkingsbijdrage (in perunage)
 

 

perunage = 
percentage

100
 

 
15, 16, 17 Formules voor samengestelde interest: 

 

i =
p

100  
 
C = K x (1 + i)-n 
 

Cn = T x 
( )-n

1- 1+i

i
 

 
E = K x (1 + i)n 

 

En = T × 
( ) ( ) }{ n
1 i x 1 i 1

i

+ + −
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
 
Somformule meetkundige reeks: 

S = a x  
nr - 1

r - 1
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 
n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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Informatiebron 1  
 
Gegevens Masterclass 2015 
 

 

Opmerking 
Alle inkopen worden verkocht. 

product afzet 
in 
stuks 

gemiddelde 
verkoopprijs1) 

(€) (afgerond 
op centen) 

omzet 
(€) 

gemiddelde 
inkoopprijs1) 
(€) (afgerond 
op centen) 

gemiddelde 
brutowinst1) 
(in % van de 
inkoop-
waarde van 
de omzet) 

drank   

blikje frisdrank 4.000  4.000  

melk 2.500  1.250  

chocomel 1.500 1.125  

yoghurtdrank 2.000  1.500  

 10.000  0,79  7.875  0,32 150,0

   

warme snacks   

minipizza 2.000 3.500  

saucijzenbroodje 3.000 4.500  

panini 3.000 6.000  

tosti 2.500 4.375  

 10.500 1,75 18.375 0,56 212,8

   

belegde 
broodjes 

  

broodje kaas of 
ham 3.000 4.500  

broodje gezond 3.500 7.875  

broodje kip/kerrie 2.000 4.000  

broodje tonijn 2.000 4.000  

broodje brie 2.500 5.000  

 13.000 1,95 25.375 0,73 167,1

   

totaal  51.625  

noot 1  De kolommen verkoopprijs, inkoopprijs en brutowinstpercentage geven gewogen 

gemiddelden aan over 2015. 
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Informatiebron 2  
 
Leasecontract Visser Lease 
 
LEASE-OVEREENKOMST 
 
De ondergetekenden: 
  
1. Visser Lease gevestigd te Weveroord, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw Drs. C. Visser, verder te noemen de 
lessor; 
  
en 
 
2. Het Rudolfcollege, gevestigd te Wernerdam, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer M.M. Dubois, verder te noemen de 
lessee; 
  
zijn overeengekomen als volgt: 
 
1 De lessor geeft in gebruik aan de lessee, keukeninventaris van het 

merk Kitchen24 met ingang van 1 januari 2013. 
2 De gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
3 Ieder der partijen kan de overeenkomst met een termijn van drie 

maanden schriftelijk opzeggen. 
4 De prijs voor het in gebruik geven en de andere door de lessor aan de 

lessee ter beschikking gestelde en te stellen diensten bedraagt € 420 
per maand, telkens op de laatste dag van iedere maand te voldoen. 

5 Het economische risico zal worden gedragen door de lessor. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Weveroord op  
12 december 2012. 
 
 
Handtekening                                  Handtekening  
 
 
 
Visser Lease,        Rudolfcollege 
mevrouw Drs. C. Visser      de heer M.M. Dubois 
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Informatiebron 3  
 
Financiering startkapitaal 
 
− De school financiert 25% van het benodigde startkapitaal door middel 

van een lening.  
De rest van het benodigde vermogen dient te worden verkregen door 
het uitgeven van 3% winstpreferente participaties (die te vergelijken 
zijn met aandelen) onder leerlingen.  

− Leerlingen kunnen per persoon maximaal één 3% winstpreferente 
participatie kopen.  

− Onderzoek onder leerlingen wijst uit dat 1.100 leerlingen, inclusief de 
10 leerlingen van de leerlingenraad, bereid zijn tot het kopen van een 
participatie.  

− Om de zeggenschap bij de leerlingenraad te houden, zal ieder lid van 
de leerlingenraad tevens een participatie met 
zeggenschapspreferentie kopen. De uitgiftekoers van de 
zeggenschapspreferente participaties zal 150% hoger liggen dan de 
uitgiftekoers van de 3% winstpreferente participaties. 

 
 

Pagina: 402Voor 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).



 

 VW-0251-a-16-2-b 6 / 7 lees verder ►►►

Informatiebron 4 
 
Verwachte kosten Schoolfood in 2017 
 
Inkoopwaarde van de omzet 
 
De inkoopprijzen van de producten die worden verkocht, zullen in 2017 
5% hoger zijn dan in 2015. 
 
Loonkosten 
 
− Elke dag zullen drie leerlingen gedurende de pauzes aan het werk 

zijn. Inclusief klaarzetten en opruimen zal een leerling per dag 
anderhalf uur werken. Elke leerling krijgt hiervoor € 3,50 per uur. 
Jaarlijks zal de kantine gedurende 180 dagen geopend zijn. 

− Administratie- en inkoopwerkzaamheden zullen door twee andere 
leerlingen worden gedaan. Zij krijgen gedurende 38 weken per jaar  
€ 7,50 per persoon per week. 

 
Interestkosten 
 
De lening die de school op 1 januari 2017 verstrekt, zal een 
annuïteitenlening zijn met een halfjaarlijkse annuïteit van € 90. De 
halfjaarlijkse samengestelde interest zal 3,46% zijn. Op 30 juni 2017 zal 
de eerste annuïteit moeten worden betaald. 
 
Leasekosten 
 
De inventaris wordt door de school geleased via Visser Lease  
(zie informatiebron 2). Afgesproken is dat Masterclass en straks ook 
Schoolfood 50% van het jaarlijkse leasebedrag aan de school betaalt. 
 
Overige bedrijfskosten 
 
De overige kosten (onder andere servetten en schoonmaak) zullen naar 
verwachting 1% van de omzet zijn. 
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Informatiebron 5  
 
Voorcalculatorische gegevens voor het berekenen van de  
verkoopprijs van een doos van 12 scharreleieren in 2015 
 
De investering in kippen blijft buiten beschouwing. 
 
Productiekosten 
 
− Het Gouden Ei beschikt over een stal waarin het pluimvee verblijft. 

Deze ruimte vergde een investering van € 1.200.000 en wordt in  
25 jaar lineair tot een restwaarde van € 0 afgeschreven.  

− De investering was destijds voor 90% gefinancierd met een lening die 
op 1 januari 2006 ter beschikking werd gesteld. Hiervoor moet per jaar 
6% interest achteraf worden betaald. Op deze lening wordt jaarlijks op  
31 december € 54.000 afgelost. De interestkosten per jaar zijn gelijk 
aan de te betalen interest in dat jaar.  

− Op de bodem van het nachtverblijf wordt stro uitgestrooid.  
Per 250 stuks pluimvee is één baal stro nodig. De kosten hiervan 
bedragen  
€ 10 per baal. Een keer per 1,5 maand wordt het stro vervangen.  

− Het voer van het pluimvee kost € 24 per zak van 25 kg. Eén zak voer 
is voldoende voor 2 maanden voor 5 stuks pluimvee.  

− De loonkosten zijn € 63.600 per jaar en zijn onafhankelijk van het 
aantal geproduceerde eieren.  

− De totale verzekeringskosten van de opstallen en overige activa 
bedragen € 25.560 per jaar en zijn onafhankelijk van het aantal 
geproduceerde eieren.  

 
Verkoopkosten 
 
− Het Gouden Ei draagt jaarlijks aan de collectieve reclame van het 

Productschap van het pluimvee € 62.400 bij. 
− De kosten van een doos waarin 12 scharreleieren eieren kunnen 

worden verpakt bedragen € 0,09.  
 
Nettowinstmarge 
 
− De nettowinstmarge is 4% van de verkoopprijs van een doos 

scharreleieren. 
 
 

einde  
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management & organisatie VWO 2016-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 10  
                                                           bedragen in hele euro’s 

Omzet ………..  
Inkoopwaarde van de omzet ………..  
Brutowinst ………. 
  
Bedrijfkosten:   
Loon ………..  
Interest ………..  
Lease ………..  
Overige bedrijfskosten ………..  
Totale bedrijfskosten   ………. 
Nettowinst  ………..
 
Berekeningen 
Inkoopwaarde van de omzet ………………………………………….. 
Loon  

…………………………………………. 
 
…………………………………………. 

Interest  
………………………………………… 
 
………………………………………… 

Lease ………………………………………… 
Overige bedrijfskosten ………………………………………… 
 
looptijd grootte 

schuld  
annuïteit  interestdeel aflossingsdeel

1e halfjaar 
2017 

 

2e halfjaar 
2017 

 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 32  
Debet Balansveranderingen op 16 april 2016 Credit

Balanspost Bedrag Balanspost Bedrag

…………… ……………………. ……………………. …………… 
…………… ……………………. …………………… …………… 

 
Opmerking 
Niet elke cel hoeft te worden ingevuld. 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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erratumblad 2016-2 
 

management & organisatie vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo op donderdag 23 juni, aanvang 
13.30 uur, moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling 
moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
 
Op pagina 7, de tekst boven vraag 18, in de laatste regel moet: 
 
tweede en derde verdieping 
 
vervangen worden door: 
 
eerste en tweede verdieping 
 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift VWO 

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 
 
 
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 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. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
• Een vereniging heeft leden, een stichting niet 1 
• Het bestuur van een vereniging wordt gekozen door de leden, bij een 

stichting benoemt het bestuur zichzelf (coöptatie) 1 
 

 2 maximumscore 1 
40 x 25 + 42 x 25 = € 2.050 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 411Voor 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).



 

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

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
1.400 – 250 + 300 = € 1.450 
  
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 4 maximumscore 2 
800 + 250 – 950 = € 100 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 5 maximumscore 2 
• Contributieontvangsten = contributiebaten 

Ontvangsten – uitgaven = 110 1 
• 250 + Y + 110 = 290 + 130 

Y = € 60 1 
 

of 
 
• het saldo van baten en lasten = 160 1 
• het eigen vermogen op 31 december 2014 = 1.070 - 160 = 910 

kas (sluitpost) = € 60 1 
 
 

Opgave 2 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
Totale omzet =   51.625    
Totale inkoopwaarde van de omzet =  
10.000 x 0,32 + 10.500 x 0,56 + 13.000 x 0,73 =  18.570  
Totale brutowinst =  33.055  
 

Brutowinstpercentage = 33.055
18.570

 x 100% = 178,0%   

 
 7 maximumscore 2 

Operational lease, want 
• het contract is tussentijds opzegbaar / gegeven 3 1 
• het economisch risico ligt bij de lessor / gegeven 5 1 
 
Opmerkingen 
Als de kandidaat financial lease noemt geen scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 3 
• De school financiert 0,25 x 3.000 = € 750. 

Er zal € 750 geleend worden van school. 
Er zal 3.000 – 750 = 2.250 aan eigen vermogen moeten worden 
opgehaald 1 

• 2.250 = 1.100 x Y + 10 x 2,5Y  
Y = € 2 1 

• De uitgiftekoers zal 2 x 2,5 = € 5 worden 1 
 

 9 maximumscore 2 
Afzet neemt toe met 30 x 0,1%= 3%. 
Nieuwe omzet = 51.625 x 1,03 x 0,7 = € 37.222.  
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 4 
Omzet 37.222   
Inkoopwaarde van de omzet 20.083   
Brutowinst  17.139  
    
Bedrijfskosten:    
Loon 3.405   
Interest 50   
Lease 2.520   
Overige bedrijfskosten   372   
Totale bedrijfskosten    6.347  
Nettowinst   10.792 
 
• 17.139 1 
• 3.405 1 
• 50 1 
• 10.792 1 
 
Berekeningen: 
Inkoopwaarde van de omzet 18.570 x 1,03 x 1,05 
Loon (180 x 3 x 3,5 x 1,5) +  

(38 x 7,50 x 2 ) 
Interest 25,95 + 23,73 
Lease 420 x 12 x 0,5 
Overige bedrijfskosten 1% x 37.222 
 
Toelichting: 
 
looptijd grootte 

schuld   
annuïteit   interestdeel aflossingsdeel 

1e halfjaar 
2017 

€ 750,00 € 90,00 € 25,95 € 64,05 

2e halfjaar 
2017 

€ 685,95 € 90,00 € 23,73 € 66,27 

 
 11 maximumscore 2 

• De totale constante kosten worden lager,  1 
• waardoor er minder omzet nodig is om de totale constante kosten terug 

te verdienen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 2 

• Inkoopwaarde van de omzet = 20.083
37.222

 x 100% = 54% van de omzet 1 

• Dekkingsbijdrage = 100% - 54% - 1% = 45% van de omzet 1 
 

 13 maximumscore 2 
• Totale constante kosten = 3.405 + 2.520 + 50 = 5.975 1 

• Break-evenomzet = 5.975
0,45

 = € 13.278 1 

 
 14 maximumscore 2 

Ja, 
• Voorwaarde a: nettowinst als percentage van de omzet =  

10.792
37.222

 x 100% = 28,99% 

Voorwaarde b: de omzet van 37.222 is groter de break-evenomzet van 
13.278 1 

• Aan beide voorwaarden wordt voldaan, dus wordt Masterclass 
vervangen door Schoolfood 1 

 

Opgave 3 
 

 15 maximumscore 1 
aankoop                     371.000,00  

aannemer 2

40.000
1,005

 =     39.602,98 

                          € 410.602,98  
 

 16 maximumscore 1 

96

380.000
1,005

  = € 235.419,09 

 
 17 maximumscore 3 

• 2.321,06 x ( 95 94

1 1 1...
1,0051,005 1,005

+ +  ) = 175.183,62 

(a = 95

1
1,005

 r = 1,005 n = 95 → S = 75,47569434)            2 

• De netto contante waarde van de investeringen is per 1 augustus 2016 
=  410.602,98 – 235.419,09 - 175.183,62 = 0,27 (afgerond 0) 1 

 
 18 maximumscore 2    

• Totaal aan huur per maand = 2.321,06 + 230 = 2.551,06 1 

• Prijs per m2 = 2.551,06
53

 = € 48,13 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 19 maximumscore 1 
Als bij een overname van een onderneming meer wordt betaald dan de 
intrinsieke waarde van de onderneming. 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
als de aandelen zijn gekocht voor een duurzame relatie. 
 

 21 maximumscore 2 
• De balansposten Deelneming en Herwaarderingsreserve nemen beide 

toe  1 
• 62.500 x 12,50 - 500.000 = € 281.250 1 
 

 22 maximumscore 2 
• De waarde van het totale vermogen is gestegen, want deelneming 

steeg / herwaarderingsreserve steeg 1 
• terwijl het totale vreemd vermogen gelijk is gebleven  1 
 

 23 maximumscore 1 
De verschaffers van vreemd vermogen lopen minder risico dat Brocafort bij 
liquidatie het vreemd vermogen niet kan aflossen. 
 
 

Opgave 5 
 

 24 maximumscore 2 
30.000 x 0,96 x 40

12
 = 480.000 dozen 

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

 25 maximumscore 2 

• afschrijvingskosten stal: 1.200.000
25

 = 48.000 

interestkosten:  
0,06 x (0,9 x 1.200.000 – 9 x 54.000) = 35.640 1 

• loonkosten 63.600 
verzekeringskosten 25.560 
totale constante productiekosten   € 172.800 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 4 
• constante productiekosten:  172.800 

variabele productiekosten:  

- stro: 30.000 x 12 x 10
250 x 1,5

 = 9.600  

- voer:  30.000 x 24 x 12
5 x 2

  = 864.000  

verkoopkosten   
- reclamecampagne:   62.400 
 1.108.800 2 

• kosten (exclusief het doosje) per eierdoos  

- eierdoos 1.108.800
480.000

 =                                                2,31   1 

• kosten eierdoosje                                                        0,09    
commerciële kostprijs                                               € 2,40 1 

 
 27 maximumscore 1 

100
96

 x 2,40 = € 2,50 

 
 28 maximumscore 2 

480.000 x 1.04 x (2,48 – 2,50) =  - € 9.984, dus negatieve invloed. 
 

 29 maximumscore 1 
Nee, want het verkoopresultaat daalt met 9.984 - 1.920 = € 8.064. 
 
 

Opgave 6 
 

 30 maximumscore 2 
3 x 1.700 + 2,5 x 1.800 + 2 x 1.950 = € 13.500 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

31 maximumscore 2 
• 3,5 x 1.800 x 1,21 1 
• + 3 x 1.700 + 2 x 1.950 = € 16.623 1 

32 maximumscore 3 
Debet Balansveranderingen op 16 april 2016 Credit 
Balanspost Bedrag Balanspost Bedrag 
Bank + € 7.623 Vooruitontvangen huur + € 6.300 

Te betalen btw / 
Verschuldigde btw + € 1.323 

Opmerking 
Als de balansposten goed zijn, maar als de bedragen/toe- of afname fout 
zijn hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen.  

5 Inzenden scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 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. 

einde  
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VW-0251-a-15-1-o 

Examen VWO 

2015 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 12 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
PaperTrail bv is een groothandel in papier. Het bedrijf koopt papier in  
Zweden in en verkoopt dit papier in Nederland. Met haar afnemers heeft 
PaperTrail langdurige contracten afgesloten over de levering van A4- 
printerpapier. In deze contracten zijn de hoeveelheid en prijs vastgelegd. 
 

2p 1 Verklaar dat PaperTrail het in het magazijn aanwezige papier als gevolg 
van de contracten niet tot de economische voorraad rekent. 
 
 

 
 
Het A4-printerpapier wordt verhandeld per pallet. De voorraad- 
administratie gebeurt volgens het lifo-systeem. Over de maand maart 
2015 is het volgende bekend: 
 

datum voor-
raad 

inkoop 
 

inkoopprijs 
 

verkoop 
 

verkoop-
prijs 

 aantal 
pallets 

aantal 
pallets 

per pallet aantal 
pallets 

per pallet

1 maart 38  € 262   

2 maart   231 € 265   

4 maart  160 € 275   

8 maart    320 € 375 

24 maart   210 € 303   

28 maart    190 € 375 

 
Voor de inkoop van het papier in maart is van een Zweedse transporteur 
een rekening ontvangen van 24.625 SKR (Zweedse kroon). De 
transportkosten zijn de enige inkoopkosten. De wisselkoers in maart 2015 
is SKR 100 = € 12. De inkoopkosten worden in één keer ten laste van de 
omzet gebracht in de maand van inkoop. 
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3p 2 Bereken het resultaat in euro’s als gevolg van de verkopen van 
printerpapier in maart 2015. 
 

2p 3 Verklaar dat door de inkoopkosten in één keer ten laste van de omzet te 
brengen, het resultaat over maart 2015 vertekend is. 
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Opgave 2 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
Astutia nv is een vastgoedmaatschappij met een hoofdkantoor en twee 
divisies: Astutia Verhuur en Astutia Ontwikkeling.  
Astutia Verhuur heeft vastgoedportefeuille (kantoren en winkelcentra) in 
eigendom en verhuurt dit. 
Astutia Ontwikkeling plant en bouwt winkelcentra in opdracht van 
investeerders. Deze investeerders betalen het volledige bedrag bij 
oplevering van deze winkelcentra. 
 
Naar aanleiding van de financiële rapportage over 2012 - 2014 worden 
onder meer de marktontwikkelingen besproken (informatiebron 1) en de 
cijfers gepresenteerd (informatiebronnen 2 en 3). 
Uit de cijfers blijkt een probleem met betrekking tot de solvabiliteit. 
 
De kredietverstrekkers van Astutia hebben de ondergrens van de 
solvabiliteit (eigen vermogen/vreemd vermogen) van Astutia gesteld op 
0,5. Indien hier niet aan voldaan wordt, worden de kredietvoorwaarden 
verscherpt.  
Op 31 december 2012 voldoet Astutia nog ruim aan deze norm. 
Gedurende 2013 is de solvabiliteit van Astutia echter verslechterd, mede 
als gevolg van het toepassen van de strikte internationale 
boekhoudkundige regels met betrekking tot een waardedaling van het 
vastgoed (zie informatiebron 1). 
 

2p 4 Verklaar dat de waardedaling van het vastgoed leidt tot een daling van de 
solvabiliteit (eigen vermogen/vreemd vermogen), van Astutia. Betrek 
hierbij zowel het teller- als het noemereffect van de solvabiliteit. 
 
Verbeterplan 
 
Als reactie op bovengenoemd probleem overweegt de directie om de 
divisie Astutia Verhuur af te stoten zodat alleen de divisie Astutia 
Ontwikkeling overblijft.  
 

2p 5 Toon aan, met behulp van gegevens uit informatiebron 3, dat de bijdrage 
aan het bedrijfsresultaat over 2014 van de divisie Astutia Verhuur negatief 
is. 
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De directie wil per 1 januari 2015 de divisie Verhuur afstoten en haar 
vastgoedportefeuille verkopen. Met verzekeringsmaatschappij SureFix is 
eind 2014 onderhandeld over de volledige overname van de kantoor- en 
winkelruimtes. Het onderhandelingsresultaat staat in informatiebron 4. 
De directie verwacht een boekverlies (= de boekwaarde minus de 
verkoopopbrengst) op de verkoop van de vastgoedportefeuille. 
 

4p 6 Bereken met behulp van informatiebronnen 2 tot en met 4 het verwachte 
boekverlies op de verkoop van de vastgoedportefeuille. 
 
Gevolg verbeterplan voor solvabiliteit 
 
De directie wil de ontvangsten uit de verkoop deels gebruiken om de 
balanspositie te verbeteren, op de manier zoals beschreven is in 
informatiebron 5. Hierdoor zou op korte termijn de solvabiliteit verbeteren. 
Al het vreemd vermogen is boetevrij aflosbaar. Toch kiest de directie 
ervoor om een groot deel van het vreemd vermogen niet af te lossen, 
ondanks de bijbehorende interestkosten. De directie wil namelijk 
profiteren van een gunstig hefboomeffect. 
 

2p 7 Verklaar dat het voor Astutia uit oogpunt van het hefboomeffect gunstiger 
kan zijn om een groot deel van het vreemd vermogen aan te houden. 
 
De vragen 8, 9, 10 en 11 gaan over de situatie per 1 januari 2015 als de 
voornemens uit informatiebronnen 4 en 5 volledig zijn uitgevoerd. 
 

3p 8 Bereken de omvang van de liquide middelen van Astutia per  
1 januari 2015.  
 
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over 2014 en het boekverlies 
op de verkoop van de vastgoedportefeuille worden per 1 maart 2015 
verrekend met de Reserves. 
 

2p 9 Bereken de omvang van de reserves van Astutia per 1 januari 2015.  
 

3p 10 Stel de balans van Astutia per 1 januari 2015 op. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
 

2p 11 Laat met een berekening zien of de solvabiliteit (eigen vermogen/vreemd 
vermogen) van Astutia op 1 januari 2015 voldoet aan de gestelde 
ondergrens van 0,5. 
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Opgave 3 
 
Van Pinballvereniging No Points No Glory zijn de volgende gegevens 
bekend: 
 de volledige beginbalans per 31 december 2013 
 het gedeeltelijk ingevulde overzicht van ontvangsten en uitgaven over 

2014 
 de gedeeltelijk ingevulde staat van baten en lasten over 2014 
 de gedeeltelijk ingevulde eindbalans per 31 januari 2014 
 
 De aflossing op de onderhandse lening vindt jaarlijks plaats op  

30 september. Dan wordt ook de jaarlijkse interest achteraf betaald. 
 De sponsoringbaten zijn gelijk aan de sponsoringontvangsten. 
 

Balans per 31 december 2013 
(getallen in €)

Debet  Credit
Flipperkasten 60.000 Eigen vermogen 44.500

Overige vaste activa 20.000 6% Onderhandse lening 30.000

Vooruitbetaalde huur 2014 1.500 Te betalen interest 2013 450

Te vorderen contributie 
2013 600

Vooruitontvangen 
contributie 2014 800

 
Kas     900

Bank (rekening courant 
krediet)   7.250

 83.000  83.000

 
 

Overzicht van Ontvangsten en Uitgaven 2014 
(getallen in €)

Ontvangsten  Uitgaven
 
Contributies 14.900

Afdracht Nederlandse 
Flipper Vereniging 3.600

 
Sponsoring ………

Interest 6% 
Onderhandse lening 1.800

 Aflossing onderhandse 
lening 6.000

 Flipperkasten 8.000

Saldo   5.400 Huur ...(a)...
 ………  ………
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Staat van Baten en Lasten 2014 
(getallen in €)

Baten  Lasten
 
Contributies 

 
15.400

Afdracht Nederlandse 
Flipper Vereniging 3.600

 
Sponsoring ……

Interest 6% 
Onderhandse lening …(b)…

 Afschrijving flipperkasten 2.500

 Afschrijving overige 
vaste activa 3.000

 Huur 5.300

Saldo ………. Saldo   ……….

 ………  ………

 
 

Balans per 31 december 2014 
(getallen in €)

Debet  Credit
Flipperkasten …(c)… Eigen vermogen …(e)…
Overige vaste activa 17.000 6% Onderhandse lening 24.000

Vooruitbetaalde huur 2015 1.700 Te betalen interest ………

Te vorderen contributie 
2014 700

Vooruitontvangen 
contributie 2015 400

 
Kas  …(d)…

Bank (rekening courant 
krediet)  12.400

 ……….  ……….

 
2p 12 Bereken de huuruitgaven (a) in 2014. 

 
2p 13 Bereken de interestlasten (b) van de 6% Onderhandse lening over 2014. 

 
2p 14 Bereken de omvang van de post Flipperkasten (c) op de balans per  

31 december 2014. 
 

2p 15 Bereken de omvang van de post Kas (d) op de balans per  
31 december 2014. 
 

2p 16 Bereken de omvang van de post Eigen vermogen (e) op de balans per  
31 december 2014. 
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Opgave 4 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
All Mobile bv wil met ingang van 1 januari 2014 speciale zitkussens voor  
rolstoelen gaan produceren en verkopen. Voor de productie van deze 
kussens schaft All Mobile een machine aan voor € 300.000 inclusief  
€ 5.000 installatiekosten.  
De normale productie en afzet worden gesteld op 33.000 stuks per jaar. 
De verwachte productie en afzet voor 2014 worden gesteld op 25.000 
stuks. All Mobile produceert alleen deze zitkussens. 
 
Het verschil tussen de normale productie en afzet en de verwachte  
productie en afzet beïnvloedt het verwachte bedrijfsresultaat in 2014 van  
All Mobile.  
 

2p 17 Heeft het verschil tussen de verwachte en de normale productie / afzet bij  
All Mobile een positieve of een negatieve invloed op het verwachte 
bedrijfsresultaat in 2014? Motiveer het antwoord zonder een berekening. 
 
Over 2014 is van de voorcalculatorische kosten het volgende gegeven: 
 
Constante fabricagekosten:  
 De machine zal lineair worden afgeschreven in 7 jaar. De restwaarde 

van de machine na 7 jaar is € 20.000.  
 De onderhoudskosten bedragen € 4.000 per kwartaal.  
 De overige constante kosten bedragen € 10.000 per jaar. 
 
Variabele fabricagekosten:  
 Het grondstofverbruik per zitkussen is 500 gram. De prijs per kilo 

grondstof is € 8,50.  
 De loonkosten per zitkussen zijn 15 minuten arbeid à € 72 per uur.  
 
Verkoopkosten:  
 De verkoopkosten per zitkussen bedragen € 12 waarvan € 7 variabel 

is. 
 
Winst:  
 De winstmarge per zitkussen is 20% van de verkoopprijs. 
 

4p 18 Bereken de voorgecalculeerde verkoopprijs van een zitkussen. Rond de 
verkoopprijs af op hele centen. 
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Aan het begin van 2015 komen de volgende nacalculatorische gegevens  
over 2014 beschikbaar: 
 Er zijn 30.000 zitkussens geproduceerd en verkocht. 
 De gemiddelde verkoopprijs bedroeg € 46. 
 

2p 19 Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat over 2014. Geef aan of het 
een voordelig of een nadelig resultaat betreft.  
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Opgave 5 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave behoren de informatiebronnen 6 tot en met 8.  
 
Voor het Europees Kampioenschap (EK) voetbal van 2016 wil de 
gemeente Nijmegen in het plaatselijke Goffertpark grote led-schermen 
plaatsen zodat de wedstrijden van het Nederlands Elftal gratis live 
gevolgd kunnen worden. Om dit te bekostigen, vraagt de gemeente aan 
ondernemingen die tijdens het EK in het Goffertpark commerciële 
activiteiten willen uitoefenen, een vergoeding (zie informatiebron 6).  
HABU (Hanneke’s Burgers) heeft interesse om kraampjes te exploiteren 
en broodjes hamburger te gaan verkopen. 
HABU heeft hierbij een aantal uitgangspunten opgesteld met betrekking 
tot de vraag, de brutowinstmarge en de kosten (zie informatiebronnen 7 
en 8). 
 

2p 20 Waarom neemt HABU als bedrijfseconomisch uitgangspunt dat Nederland 
in de poulefase al wordt uitgeschakeld? 
 

2p 21 Bereken het volgens HABU verwachte aantal verkochte broodjes per 
wedstrijd. 
 
Op grond van de verwachte totale vraag naar broodjes zal HABU vier 
kraampjes inzetten. 
HABU zal ingaan op het aanbod van de gemeente indien de verwachte 
omzet op het EK minimaal anderhalf keer de break-evenomzet is. Om de 
break-evenomzet te kunnen vaststellen, berekent HABU eerst de 
verwachte dekkingsbijdrage als percentage van de omzet. 
 

2p 22 Verklaar dat HABU de loonkosten van het coördinerend personeel tot de 
constante kosten rekent. 
 

3p 23 Bereken de verwachte dekkingsbijdrage als procenten van de omzet. 
 
De verwachte totale constante kosten voor de exploitatie van de 
kraampjes op het EK bij drie wedstrijden zijn € 3.600. 
 

3p 24 Laat met een berekening zien of HABU zal besluiten om op het aanbod 
van de gemeente Nijmegen in te gaan (zie formuleblad). 
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Opgave 6 
 
Van Alka nv zijn per 31 december 2014 de onderstaande posten (getallen 
in euro’s) met betrekking tot het eigen vermogen op de balans gegeven: 
 

Aandelenkapitaal 25.000.000 

Aandelen in portefeuille   9.000.000 

  16.000.000

Agioreserve  13.500.000

Algemene reserve  8.000.000

Reserve nieuwbouw  750.000

Dividendreserve  225.000

Winstsaldo 2014 na aftrek van 
vennootschapsbelasting 

 
3.000.000

 
De nominale waarde van elk aandeel is € 25.  
 
De Raad van Bestuur stelt voor om van het winstsaldo 2014 na aftrek van 
vennootschapsbelasting de helft beschikbaar te stellen aan de 
aandeelhouders. De andere helft zal worden toegevoegd aan de Reserve 
nieuwbouw. 
 

1p 25 Bereken het bedrag dat bij dit voorstel van het winstsaldo 2014 na aftrek 
van vennootschapsbelasting beschikbaar is als dividend voor de 
aandeelhouders.  
 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wil echter ook weer 10% 
dividend zoals dat de laatste jaren steeds aan de aandeelhouders  
beschikbaar is gesteld. 
De Raad van Bestuur onderzoekt of dit ook voor 2014 nog mogelijk is.  
 

2p 26 Bereken het resterende bedrag van de balanspost Dividendreserve nadat 
10% dividend aan de aandeelhouders ter beschikking is gesteld. 
 
Van het 10% dividend wordt de ene helft in contanten en de andere helft 
in aandelen uitgekeerd. De dividendbelasting is 15%.  
Aandeelhouder Weeda heeft honderd aandelen in zijn bezit.  
 

3p 27 Bereken het bedrag aan cashdividend dat aandeelhouder Weeda op zijn 
bankrekening aan dividend gestort zou moeten krijgen. 
 
 

einde  
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Formuleblad 

 
Voor de beantwoording van vraag  24 zijn de volgende formules 
beschikbaar. 
 

 24  

Break-evenomzet = 
totale constante kosten

dekkingsbijdrage (in perunage)
 

 

perunage = 
percentage

100
 

 

Pagina: 431Voor 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).



 VW-0251-a-15-1-b 3 / 9 lees verder ►►►

Informatiebron 1  

 
Marktontwikkeling in de vastgoedsector en de boekhoudkundige 
gevolgen voor Astutia 
 
Reeds enkele jaren zien we dat tegenvallende resultaten op alle terreinen 
van de economie en de daardoor noodzakelijke aanpassingen in de 
bedrijfsvoering doorwerken in de vastgoedsector. In de detailhandel 
leiden faillissementen tot leegstand in winkelcentra. De ontwikkelingen 
gaan snel en de vastgoedmarkt kan zich, mede door de stroperigheid van 
wet- en regelgeving, slechts moeizaam aanpassen aan deze 
ontwikkelingen. De kansen liggen de komende jaren vooral voor bedrijven 
die snel en slank (mean and lean) zijn. 
 
In de verslaggeving volgt Astutia de strikte internationale 
boekhoudkundige regels, die bepalen dat een waardedaling van vaste 
activa op het moment van waardedaling direct ten laste van het resultaat 
moet worden gebracht. 
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Informatiebron 2 

 
Uit de financiële rapportage van Astutia 
 

Balans Astutia per 31 december (getallen x € 1.000) 

Debet 2014 2013 2012

Kantoorruimte 31.000 33.500 36.000

Winkelruimte 27.000 28.400 29.500

Overige vaste activa 
hoofdkantoor 2.700

 
2.800 2.850

Projecten in ontwikkeling 4.950 3.020 4.370

Liquide middelen      650      1.260   1.240

 66.300 68.980 73.960

  

Credit  

Aandelenvermogen 5.500 5.500 5.500

Reserves 16.010 18.400 15.600

Voorzieningen 3.140 4.020 4.900

3% Obligatielening 34.780 34.780 36.630

Kort vreemd vermogen 8.630 8.670 2.910

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening -/- 1.760

 
-/- 2.390          8.420

 66.300 68.980 73.960

 
De nominale waarde van één aandeel Astutia is € 50. 
Projecten in ontwikkeling staan genoteerd tegen kostprijs. 
Op Projecten in ontwikkeling wordt niet afgeschreven. 
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Informatiebron 3 

 
Uit de financiële rapportage van Astutia 
 

Winst- en verliesrekening Astutia (getallen x € 1.000) 

 2014 2013 2012

Opbrengst verhuur kantoorruimte 1.820 2.220 4.550

Opbrengst verhuur winkelruimte 1.640 3.190 4.699

Opbrengst projectontwikkeling 7.880 4.218 6.800

Kosten in verband met verhuur -/-1.780 -/-2.098 -/-2.619

Kosten in verband met 
projectenontwikkeling -/-5.700

 
-/-4.500 -/-3.575

Afschrijvingen op verhuurd vastgoed -/-3.900 -/-3.600 -/-200

Afschrijvingen op de overige activa  
hoofdkantoor1) -/- 100

 
-/- 50 -/-25

Bedrijfsresultaat     -/- 140 -/- 620 9.630

Interestkosten -/-1.620 -/-1.770 -/-1.210

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/-1.760 -/-2.390 8.420

 
 

 
 
 
 

noot 1   De afschrijvingen op de overige activa hoofdkantoor worden geheel toegerekend aan 

de divisie Ontwikkeling. 
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Informatiebron 4 

 
 Gegevens ten behoeve van verkoopovereenkomst vastgoed 
 

gemiddelde verhuurgraad van vastgoed van Astutia 

 2014 2013 2012 

kantoorruimte 71% 86% 92% 

winkelruimte 76% 90% 98% 

 
Afspraken uit de verkoopovereenkomst vastgoed 
 
Op 31 december 2014 ontvangt Astutia van Surefix 
 voor het gedeelte van de in 2014 verhuurde onderdelen: de 

boekwaarde per 31 december 2014. 
 voor het gedeelte van de in 2014 niet verhuurde onderdelen: 50% van 

de boekwaarde per 31 december 2014. 
 
Op 31 december 2014 betaalt Astutia aan financiële adviseurs € 265.000 
aan bijkomende kosten. 
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Informatiebron 5 

 
Financiële plannen van Astutia als gevolg van verkoop vastgoed, uit 
te voeren op 1 januari 2015 
 
Met het ontvangen geld uit de verkoop wordt het volgende gedaan: 
a Al het kort vreemd vermogen wordt afgelost. 
b Op de 3% obligatielening wordt € 25 miljoen afgelost. 
c € 15 miljoen wordt direct geïnvesteerd in projectontwikkelings- 

activiteiten. 
d Het resterende bedrag wordt voorlopig aangehouden als liquide 

middelen. 
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Informatiebron 6 

 
Te betalen vergoedingen aan de gemeente Nijmegen voor 
commerciële activiteiten tijdens EK voetbal in het Goffertpark 
 

 vast bedrag 
voor het EK

per kraampje afdracht over 
omzet  

drankpunten € 500 € 100 10% 

hamburgerkraampjes € 200 €   50 10% 

toiletwagens € 100 €   50 - 

ijswagens € 200 €   50 10% 

 
 

Informatiebron 7 

 
Uitgangspunten van HABU met betrekking tot de vraag en de 
brutowinstmarge voor de bepaling of op het aanbod van de 
gemeente Nijmegen wordt ingegaan 
 
Vraag naar broodjes hamburger 
 
 Nederland wordt uitgeschakeld in de poulefase en zal dan drie 

wedstrijden spelen. 
 Per wedstrijd zullen gemiddeld 2.500 mensen de wedstrijd bezoeken 

in het Goffertpark. 
 30% van het aantal bezoekers zal één broodje hamburger kopen, 2% 

van het aantal bezoekers zal twee broodjes kopen. Niemand zal meer 
dan twee broodjes kopen. 

 De verkoopprijs van een broodje wordt gesteld op € 3.  
 
Brutowinstmarge 
 
 De brutowinstmarge van een broodje zal 70% van de verkoopprijs zijn. 
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Informatiebron 8 

 
Uitgangspunten van HABU met betrekking tot de kosten voor de 
bepaling of op het aanbod van de gemeente Nijmegen wordt 
ingegaan 
 
a. Vergoedingen aan de gemeente Nijmegen 
 
b. Loonkosten 
 
Constante loonkosten 
 
Voorbereiding voor het hele EK:  
 vaste loonkosten van € 600 
 
Tijdens het EK:  
 eenmalige opbouw- en afbraakwerkzaamheden van de kraampjes: per 

kraampje € 125 
 Loonkosten verkopend personeel: verkopend personeel krijgt een 

betaling van € 20 per wedstrijd. Per kraampje worden twee 
verkopende personeelsleden ingezet. 

 loonkosten coördinerend personeel: € 300 per wedstrijd 
 
Variabele loonkosten 
 
 Loonkosten verkopend personeel: verkopend personeel krijgt een 

betaling van 1% van de totale omzet per wedstrijd. Per kraampje 
worden twee verkopende personeelsleden ingezet. 

 
c. Constante energiekosten 
 
 per ingezette kraam per wedstrijd: € 10 

einde  
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management & organisatie VWO 2015-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 10  
 31-12-2014 Veranderingen + of -   

(getallen x € 1.000) 
of geen verandering 

01-01-2015 

Debet  
Kantoorruimte 31.000  
Winkelruimte 27.000  
Overige vaste activa 
hoofdkantoor 

2.700  

Projecten in 
ontwikkeling 4.950

 

Liquide middelen      650  
 66.300  
Credit  
Aandelenvermogen   5.500  
Reserves 16.010  
Voorzieningen 3.140  
3% Obligatielening 34.780  
Kort vreemd 
vermogen 8.630

 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening -/-1.760

 

 66.300  
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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erratumblad 2015-1 
 

management & organisatie vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo op dinsdag 12 mei, aanvang 
13.30 uur, moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling 
moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
 
Op pagina 6 van het opgavenboekje, in de inleidende tekst vóór opgave 3, achter het 
vierde opsommingsstreepje, moet de datum 
 
 
31 januari 2014 
 
vervangen worden door: 
 
31 december 2014 
 
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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 Correctievoorschrift VWO 

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 
 
 
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 2 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− PaperTrail loopt over de goederen geen prijsrisico.  
− PaperTrail is geen eigenaar meer van deze goederen. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 2 maximumscore 3 
• omzet (320 + 190) x 375 = 191.250 1 
• inkoopwaarde omzet 160 x 275 + 160 x 265  

+ 190 x 303 =  -/-  143.970 1 
• inkoopkosten 24.625 x 0,12 = -/-      2.955  

resultaat € 44.325 1 
 

 3 maximumscore 2 
De inkoopkosten van de ingekochte hoeveelheden in maart hebben niet  
geheel betrekking op de verkochte goederen in maart.  
 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
• De waardedaling leidt tot een daling van het resultaat (uit gewone 

bedrijfsuitoefening) en hierdoor tot een afname van het eigen 
vermogen 1 

• terwijl het vreemd vermogen gelijk blijft 1 
 

 5 maximumscore 2 
• opbrengst verhuur: 1.820.000 + 1.640.000 = 3.460.000 1 
• 3.460.000 – 1.780.000 – 3.900.000 =  -/- € 2.220.000 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 4 
• kantoorpanden 31.000.000 x 0,71 =  22.010.000 

31.000.000 x 0,29 x 0,50 = 4.495.000 
winkelpanden 27.000.000 x 0,76 = 20.520.000 
27.000.000 x 0,24 x 0,50 = 3.240.000 2 
 

• bijkomende kosten -/-   265.000 
  50.000.000 1 

• boekwaarde per 31 december 2014  
(31.000.000 + 27.000.000) = -/- 58.000.000  
resultaat €  8.000.000 negatief 1 

 
 7 maximumscore 2 

Geleend geld kost 3% interest, maar wordt geïnvesteerd in activiteiten die 
meer opleveren dan de kosten van het geleende bedrag. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 8 maximumscore 3 
• 650.000 + 50.000.000   1 
• – 8.630.000 – 25.000.000  1 
• – 15.000.000 = € 2.020.000 1 
 

 9 maximumscore 2 
• 16.010.000 – 1.760.000  1 
• – 8.000.000 = € 6.250.000 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 3 
 31-12-2014 Veranderingen + 

of - (getallen x € 
1.000) of geen 
verandering 

01-01-2015 

Debet    
Kantoorruimte 31.000 – 31.000 (0) 
Winkelruimte 27.000 – 27.000 (0) 
Overige vaste activa 
hoofdkantoor 

 
2.700 

 
geen verandering 

 
2.700 

Projecten in 
ontwikkeling 

 
4.950 

 
+ 15.000 

 
19.950 

Liquide middelen      650 zie vraag 8   2.020 
 66.300  24.670 
Credit    
Aandelenvermogen   5.500 geen verandering 5.500 
Reserves 16.010 zie vraag 9 6.250 
Voorzieningen 3.140 geen verandering 3.140 
3% Obligatielening 34.780 – 25.000 9.780 
Kort vreemd vermogen 8.630 – 8.630 (0) 
 
Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 

 
 

    -/- 1.760 

+ 1.760 
(afgeboekt van 

Reserves) 

 
 

      (0) 
 66.300  24.670 

 
De juiste bedragen bij: 
• kantoorruimte + winkelruimte + overige vaste activa hoofdkantoor 1 
• projecten in ontwikkeling + liquide middelen + aandelenvermogen + 

reserves 1 
• voorzieningen + 3% obligatielening + kort vreemd vermogen + resultaat 

uit gewone bedrijfsuitoefening + balanstotaal 1 
 

 11 maximumscore 2 

• 5.500 6.250
3.140 9.780

+
+

 = 0,91 1 

• Ja, de solvabiliteit voldoet ( 0,91 > 0,5) 1 
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 VW-0251-a-15-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3 
 

 12 maximumscore 2 
5.300 – 1.500 + 1.700 = € 5.500 
 
Opmerkingen 
Wanneer de + en – tekens zijn omgedraaid, worden geen scorepunten 
toegekend. 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 13 maximumscore 2 
9

12
x 30.000 x 0,06 + 3

12
x 24.000 x 0,06 = € 1.710 

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

 14 maximumscore 2 
60.000 + 8.000 – 2.500 = € 65.500 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 15 maximumscore 2 
900 – 7.250 – 5.400 + 12.400 = € 650 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 16 maximumscore 2 

• Te betalen interest = 3 x 24.000 x 0,06
12

 = 360 1 

• debetzijde – creditzijde =  85.550 – 37.160 = 48.390 1 
 
of 
 
• Sponsorontvangsten/baten = 24.900 – 14.900 – 5.400 = 4.600 

Saldo baten en lasten = 15.400 + 4.600 – 16.110 = 3.890 (positief) 1 
• Eigen vermogen = 44.500 + 3.890 = 48.390 1 
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 VW-0251-a-15-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 17 maximumscore 2 
Een negatieve invloed, want de normale productie/afzet is vereist om alle 
constante kosten te dekken. 
 

 18 maximumscore 4 

• afschrijvingskosten = 300.000 20.000
7
−  =  40.000 

onderhoudskosten = 4 x 4.000 = 16.000 
overige kosten 10.000 
totale constante fabricagekosten 66.000 

constante fabricagekosten per zitkussen = 66.000
33.000

 =  2,00  1 

• grondstofkosten = 0,500 x 8,50 = 4,25 

loonkosten = 15
60

 x 72 = 18,00 

standaard fabricagekostprijs  24,25 1 
• verkoopkosten                       12,00 

standaard commerciële kostprijs      36,25 1 

• winstmarge 20
80

 x 36,25 =                              9,06 

verkoopprijs 100
80

 x 36,25 = 45,31 1 

 
 19 maximumscore 2 

30.000 x (46 – 36,25) = € 292.500 voordelig 
 
Opmerkingen 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
Als “voordelig” niet is vermeld, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 
 

Opgave 5 
 

 20 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Door uit te gaan van de minst gunstige marktsituatie, kan het resultaat 

alleen nog maar meevallen. 
− Daarmee voorkomt HABU een te optimistische calculatie en neemt 

HABU geen verkeerde beslissingen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 2 
2.500 x 0,30 + 2500 x 0,02 x 2 = 850 broodjes. 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 22 maximumscore 2 
Deze kosten zijn onafhankelijk van de omzet.  
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 23 maximumscore 3 
100% – 30% (inkoopwaarde omzet) – 10% (afdracht) – 8% (4 kraampjes x  
2 personeelsleden x 1% loon) = 52% 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 24 maximumscore 3 

• BEO = 3.600
0,52

 = 6.923,08 1 

• verwachte omzet = 850 x 3 euro x 3 wedstrijden = 7.650 

De verwachte omzet is 7.650
6.923,08

 = 1,1 maal de break-evenomzet 1 

• HABU zal besluiten niet in te gaan op het aanbod, omdat de verwachte 
omzet minder dan anderhalf keer de break-evenomzet is  1 
 
 

Opgave 6 
 

 25 maximumscore 1 
0,50 x 3.000.000 = 1.500.000 
 

 26 maximumscore 2 
225.000 – (0,10 x 16.000.000 – 1.500.000) = € 125.000 
 
Opmerking  
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 3 
• beschikbaar cashdividend gewone aandelen:  

100 x 0,05 x 25 =                                                        125,00  1 
• dividendbelasting: 0,15 x (100 x 0,10 x 25) =    37,50 

uitkering cashdividend € 87,50 2 
 
Opmerkingen 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.  
Als het dividend niet wordt berekend op basis van de nominale waarde van 
het geplaatste aandelenvermogen, dit nogmaals fout rekenen 
(overeenkomstig regel 6 van het correctievoorschrift). 

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. 
 
 

einde  
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VW--0251-a-15-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2015-1 
 

management & organisatie vwo  
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo: 
 
Op pagina 6, vraag 9, en op pagina 7, vraag 10 en 11 moeten de volgende 
antwoorden ook worden goedgekeurd. De cursieve gedeelten met lichtgrijze
achtergrond bij vraag 9, 10 en 11 zijn de aangepaste onderdelen.
 
 
 

9  maximumscore 2 
€ 16.010.000 

 
10  maximumscore 3 

 31-12-2014 Veranderingen 
+ of - (getallen 

x € 1.000) of 
geen 

verandering 

01-01-2015 

Debet  

Kantoorruimte 31.000 – 31.000 (0) 

Winkelruimte 27.000 – 27.000 (0) 

Overige vaste activa 
hoofdkantoor 2.700 geen 

verandering

 
2.700 

Projecten in 
ontwikkeling 4.950 + 15.000

 
19.950 

Liquide middelen      650 zie vraag 8   2.020 

 66.300 24.670 

Credit  

Aandelenvermogen   5.500 geen 
verandering

5.500 
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VW--0251-a-15-1-c-A

Reserves 16.010 geen 
verandering

16.010 

Voorzieningen 3.140 geen 
verandering

3.140 

3% Obligatielening 34.780 – 25.000 9.780 

Kort vreemd vermogen 8.630 – 8.630 (0) 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening     -/- 1.760 -/- 8.000 

(boekverlies)
 -/- 9.760 

66.300 24.670 

De juiste bedragen bij: 
• kantoorruimte + winkelruimte + overige vaste activa hoofdkantoor 1 
• projecten in ontwikkeling + liquide middelen + aandelenvermogen +

reserves 1 
• voorzieningen + 3% obligatielening + kort vreemd vermogen + resultaat

uit gewone bedrijfsuitoefening + balanstotaal 1 

11 maximumscore 2 

• 
+

+
5.500

3.140 9.780

16.010 - 9.760
 = 0,91 1 

• Ja, de solvabiliteit voldoet ( 0,91 > 0,5) 1 

Toelichting 
Indien een leerling bij de beantwoording van vraag 9 uitgegaan is van de 
verrekendatum 1 januari 2015, omdat in de voorafgaande vraag en in de 
daaropvolgende vragen sprake is van 1 januari 2015, geldt het 
oorspronkelijk gepubliceerde correctievoorschrift. 
Indien een leerling uitgegaan is van de vermelde verrekendatum van 
1 maart 2015, geldt de aanvulling op het correctievoorschrift zoals dat 
hierboven is geformuleerd. 

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie 
vwo. 

Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  

drs. P.J.J. Hendrikse 
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VW-0251-a-15-2-o 

Examen VWO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
donderdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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 VW-0251-a-15-2-o 2 / 13 lees verder ►►►

Opgave 1 
 
Accountantskantoor Akkerdijks heeft op 1 juli 2011 alle ICT-apparatuur 
vervangen door nieuwe met een aanschafwaarde van € 42.000 exclusief 
21% btw. Op 1 januari 2014 staat deze apparatuur op de balans tegen de 
boekwaarde van € 18.900. Op ICT-apparatuur wordt door Akkerdijks elk 
jaar afgeschreven met een vast percentage van de aanschafwaarde. 
Binnen het jaar worden de afschrijvingen gelijkmatig verdeeld. 
 

2p 1 Bereken het jaarlijkse afschrijvingspercentage dat door Akkerdijks ten 
aanzien van de ICT-apparatuur wordt gehanteerd. 

1p 2 Welk gegeven ontbreekt om het aantal jaren te bepalen waarin de ICT- 
apparatuur wordt afgeschreven? 
 
Op 1 september 2014 heeft Akkerdijks een extra server gekocht.  
 

 
 
De volgende nota is hierbij ontvangen: 
 
Installatiebedrijf Concept      
 
1 september 2014 
 
Nota aan Akkerdijks 
 
  ICT-apparatuur server    6.200 
  Installatiekosten    2.400 
                                                                    8.600 
  21% btw     1.806 
              € 10.406 
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 VW-0251-a-15-2-o 3 / 13 lees verder ►►►

Op deze extra ICT-apparatuur wordt afgeschreven met hetzelfde 
percentage als berekend in vraag 1. De ICT-apparatuur die op 1 juli 2011 
was aangeschaft is eind 2014 nog niet volledig afgeschreven. 
 

2p 3 Bereken het bedrag dat in verband met afschrijvingskosten op alle ICT-
apparatuur op de verlies- en winstrekening van Akkerdijks over 2014 
staat. 

2p 4 Bereken de boekwaarde van alle ICT-apparatuur van Akkerdijks op  
31 december 2014. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.  
 
Huiswerkinstituut Oefening Baart Kunst En Hogere Cijfers (OBKEHC) 
krijgt de laatste jaren van ouders en leerlingen steeds vaker verzoeken 
om examentrainingen. De directeur van het instituut, mevrouw Snoek, 
overweegt om naast huiswerkbegeleiding met ingang van april 2015 ook 
examentrainingen te verzorgen, mits aan onderstaande voorwaarden 
wordt voldaan: 
a De trainingen moeten worden gegeven door ervaren en bevoegde 

docenten die minimaal 5 jaar aan examenklassen lesgeven; 
b Een groep waarvoor een training in één vak wordt verzorgd, telt 

minimaal 5 leerlingen en maximaal 15 leerlingen. 
c De verwachte winst is minimaal 15% van de omzet van de 

examentrainingen. 
 
Mevrouw Snoek wil docenten aanstellen in loondienst. Om ervaren en 
bevoegde docenten te kunnen aantrekken, wil de directie van OBKEHC 
het brutoloon per klokuur baseren op het brutoloon dat een docent in het 
voortgezet onderwijs maximaal in schaal LD in 2010 kon verdienen (zie 
informatiebron 1). Dit brutoloon wordt vervolgens in 2015 aangepast aan  
loonontwikkeling van hoger opgeleid personeel sinds 2010 (zie 
informatiebron 2).  
 
Een examentraining wordt op 3 dagen gegeven, gedurende 8 klokuren per 
dag. In deze tijd is er per groep één docent werkzaam. 
Een docent krijgt een vergoeding voor 8 klokuren lesgeven plus 3 
klokuren voorbereidingstijd per dag. Het brutoloon van een docent wordt 
op basis van een tarief doorberekend in de kosten van een te geven 
klokuur lesgeven. Het tarief wordt afgerond op hele euro’s. 
 

4p 5 Toon aan dat het bruto-uurloontarief € 50 bedraagt  
(zie informatiebronnen 1 en 2). 
 
In informatiebron 3 staan de premies voor de sociale verzekeringen. 
 

2p 6 Bereken mede op basis van informatiebron 3 de loonkosten van OBKEHC 
per groep van een examentraining van 3 dagen. 
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De directie heeft besloten om wiskunde C (wiC) niet aan te bieden 
vanwege te weinig inschrijvingen (zie informatiebron 4). Het aantal  
groepen examentraining, exclusief de vakken economie (eco) en 
Nederlands (Ned), komt daardoor op 26. 
 

2p 7 Bereken op basis van informatiebron 4 het totale aantal groepen voor de 
examentraining. 
 

3p 8 Heeft het besluit om wiskunde C niet aan te bieden een gunstig gevolg, 
een ongunstig gevolg of geen gevolg voor het totale resultaat dat 
OBKEHC wil behalen? Motiveer het antwoord zonder een berekening. 
 
In informatiebron 5 staan de overige door te berekenen kosten van de 
examentrainingen. 
 

3p 9 Bereken op basis van informatiebronnen 4 en 5 de totale kosten van het 
lesmateriaal, afgerond op hele euro’s. 
 
OBKEHC heeft een offerte gevraagd aan het Zwijnsteincollege om voor 
de examentrainingen in de meivakantie lokalen te huren en de lunch te 
laten verzorgen (zie informatiebron 6).  
OBKEHC biedt de aanwezige docenten de lunches op de dagen waarop 
de examentrainingen worden gegeven gratis aan. De leerlingen moeten 
zelf betalen maar dit is inbegrepen in het cursusgeld. 
 
De directeur van OBKEHC eist een winst van minimaal 15% van de omzet 
van de examentrainingen. 
 

5p 10 Bereken of de verwachte winst van de examentrainingen in 2015 voldoet 
aan de eis van de directeur. Rond hierbij de bedragen af op hele euro’s. 
Vul de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
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Opgave 3 
 
Sunshine nv verkeert in financiële moeilijkheden. De directie heeft daarom 
bij de arrondissementsrechtbank surseance van betaling aangevraagd. De 
rechtbank heeft die verleend en een bewindvoerder aangesteld.  
 

1p 11 Wat is het doel van surseance van betaling? 
 
De aangestelde bewindvoerder krijgt de onderstaande balans onder ogen.  
 

 
Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Maatschappelijk gewoon aandelenkapitaal € 60.000.000 

Gewone aandelen in portefeuille € 45.000.000  
      € 15.000.000 

 Maatschappelijk 6% winstpreferent  
aandelenkapitaal € 10.000.000 
6% winstpreferente aandelen 
in portefeuille                                         €   6.000.000 
      €  4.000.000 

 
 Preferente aandelen met betrekking tot de zeggenschap €       10.000 
 Preferente aandelen met betrekking tot de liquidatie €     990.000 
       € 20.000.000 
De nominale waarde van elk aandeel is € 25.  
 

Debet           Balans Sunshine nv per 9 maart 2015 (x € 1.000)                  Credit 
Octrooien 17.500 Geplaatst aandelenkapitaal 20.000

Licenties 8.000 Agioreserve 6.230

Gebouwen 3.500 Voorziening onderhoud 8.575

Machines 4.750 5% Hypothecaire lening 3.250

Inventaris 800 7% Obligatielening 10.000

Voorraden 6.000 Crediteuren 8.000

Debiteuren 8.450 Rekening-courantkrediet 1.850

Liquide middelen  800 Nog te betalen interest 600

 Vooruitontvangen bedragen   1.225

           Verlies -/-  9.930

 49.800  49.800

Pagina: 459Voor 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).



 

 VW-0251-a-15-2-o 7 / 13 lees verder ►►►

De bewindvoerder gaat proberen om door middel van aandelenemissies 
extra liquide middelen aan te trekken. Hierdoor kan een faillissement 
voorkomen worden. 
Door dit extra eigen vermogen probeert de bewindvoerder tegelijkertijd de 
solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen x 100%) op minimaal 60% 
te krijgen. De volgende emissies zouden moeten plaatsvinden: 
 
a Eerst het plaatsen van alle nog niet uitgegeven 6% winstpreferente 

aandelen tegen een koers van € 27,50.  
b Het resterende benodigde extra eigen vermogen moet worden 

bijeengebracht door gewone aandelen à pari te plaatsen bij de 
houders van gewone aandelen. 

 
De bewindvoerder benadert de huidige aandeelhouders. 
 

2p 12 Verklaar waarom de belegging in 6% winstpreferente aandelen voor de 
huidige aandeelhouders aantrekkelijker kan zijn dan een belegging in 
gewone aandelen.  
 

3p 13 Bereken hoeveel gewone aandelen nog moeten worden geplaatst om aan 
de solvabiliteitseis te voldoen indien het was gelukt om alle 6% 
winstpreferente aandelen te plaatsen. 
 
Het lukt niet om de vereiste emissies te doen slagen. De bewindvoerder 
vraagt vervolgens het faillissement aan. De vermogensverschaffers 
worden door de aangestelde curator in vier groepen ingedeeld waar 
onder andere de onderstaande vermogensverschaffers deel van 
uitmaken: 
 
a de houders van preferente aandelen met betrekking tot de liquidatie 
b de verstrekker van de 5% hypothecaire lening 
c de verstrekkers van de 7% obligatielening 
d de houders van 6% winstpreferente aandelen 
 

2p 14 In welke volgorde ontvangen bovengenoemde vermogensverschaffers 
hun ingelegde vermogen terug? Zet de letters van de vier groepen in de 
juiste volgorde, van de eerste groep gerechtigden naar de laatste groep 
gerechtigden. 
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Opgave 4 
 

 
 
Snowfun is een industriële onderneming die sneeuwballentangen 
fabriceert en ze verkoopt aan detaillisten. Voor het berekenen van de 
verkoopprijs van een sneeuwballentang in 2014 gaat Snowfun uit van de 
volgende voorcalculatorische gegevens: 
 
 normale productie en afzet: 10.000.000 stuks 
 verwachte productie en afzet: 12.500.000 stuks 
 benodigd materiaal per sneeuwballentang: 80 gram à € 12,00 per kg 

exclusief 21% btw  
 totale constante machinekosten: € 8.000.000 
 totale variabele machinekosten: € 1.750.000 
 variabele verkoopkosten per sneeuwballentang: € 0,20 
 nettowinstmarge: 30% van de omzet 
 

3p 15 Bereken de verkoopprijs inclusief 21% btw per sneeuwballentang die 
Snowfun ontvangt van detaillisten. 
 
Het voorcalculatorische bedrijfsresultaat blijkt in 2014 niet gelijk te zijn 
aan het voorcalculatorische verkoopresultaat van dat jaar. 
 

1p 16 Waardoor is het voorcalculatorische bedrijfsresultaat niet gelijk aan het  
voorcalculatorische verkoopresultaat over 2014? 
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Over 2014 blijkt dat het nacalculatorische bedrijfsresultaat lager is 
geweest dan het voorcalculatorische bedrijfsresultaat. De directie wijt dit 
verschil aan drie oorzaken: 
a een verschil in afzet 
b een verschil in verkoopprijs 
c een verschil in materiaalkosten 
 
Om een verdere analyse van deze verschillen te kunnen maken, heeft de 
directie de onderstaande nacalculatorische gegevens verzameld over 
2014: 
 Er zijn 10.000.000 sneeuwballentangen geproduceerd en verkocht à  

€ 2,70 exclusief 21% btw; 
 Er is voor deze productiehoeveelheid 820.000 kg aan materiaal  

verbruikt, waarvoor € 11,75 per kg exclusief 21% btw is betaald. 
 

2p 17 Bereken welk gevolg de daling van de lagere afzet heeft gehad op het 
verkoopresultaat in 2014.  
 

2p 18 Bereken welk gevolg de daling van de lagere verkoopprijs heeft gehad op 
het verkoopresultaat in 2014.  
 

2p 19 Bereken het budgetresultaat op de materiaalkosten in 2014 door middel 
van het efficiencyresultaat en het prijsresultaat. Geef bij elk resultaat  
aan of er sprake is van een voordelig of van een nadelig resultaat (zie 
formuleblad). 
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Opgave 5 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 en 8.   
    
Motorboot- en Watersportvereniging Loosdrecht (MWL) exploiteert een 
jachthaven. De jachthaven heeft 160 ligplaatsen waar leden hun boot 
kunnen afmeren.  
 
In januari 2015 stelt de penningmeester van MWL de jaarrekening over 
2014 samen met behulp van de informatiebronnen 7 en 8. In het 
afgelopen verenigingsjaar 2014 is in totaal € 45.009 aan contributie 
ontvangen.  
 

2p 20 Bereken de contributiebaten van MWL over 2014. 
 
Ondanks de contributiebaten van de afgelopen jaren kon de vereniging 
geen reserve opbouwen. 
Een aantal leden vindt het een probleem dat in de winter – als hun boten 
uit het water worden gehaald – de boten in de buitenlucht liggen. Deze 
leden stellen het bestuur in februari 2015 voor om op een stuk 
braakliggend terrein bij de haven een loods te bouwen van 450 m2. Van 
deze loods moet 400 m2 gebruikt kunnen worden om de boten te kunnen 
stallen.  
Het bestuur wil in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering een 
plan presenteren, waarin ook de financiële haalbaarheid wordt 
opgenomen. De leden die hun boot overdekt stallen, zullen daarvoor een 
vergoeding moeten betalen voor het gebruik van de loods. 
 
Financiering 
 
De huisbankier van MWL wil per 1 januari 2016 € 240.000 van de totale 
investering hypothecair financieren tegen 1,25% interest per kwartaal. De 
aflossing dient in 20 jaar plaats te vinden door middel van annuïteiten van 
€ 4.765. Deze annuïteiten moeten aan het einde van elk kwartaal worden 
betaald, voor het eerst op 31 maart 2016.  
De penningmeester van MWL stelt op de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering dat deze financiering met aflossing door middel van 
annuïteiten financieel voordelig is ten opzichte van lineaire aflossing met 
dezelfde looptijd en betalingsmomenten: 
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“Bij de betaling van de eerste annuïteit op 31 maart 2016 hoeft maar liefst 
€ 1.235 minder te worden betaald dan bij een lening met lineaire 
aflossing”.   
 

2p 21 Toon aan met een berekening dat de penningmeester gelijk heeft. 
 
Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering ontstaat een discussie 
over de financiering met aflossing met behulp van annuïteiten. Het erelid 
Schellekens is het niet eens met deze voorgestelde financieringswijze.  
Hij beweert het volgende: 
 
a “Juist bij lineaire aflossing zullen ook bij eenzelfde interestpercentage 

en looptijd de totale interestlasten gedurende de gehele looptijd lager 
zijn.” 
 

b “De bank zou bovendien bij lineaire aflossing wel eens een lager 
interestpercentage kunnen vragen dan bij aflossing door middel van 
annuïteiten.”  

 
2p 22 Geef van beide beweringen aan of Schellekens gelijk heeft.  

Motiveer het antwoord.  
 
Na een lange discussie gaat de meerderheid van de Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering akkoord met de voorgestelde 
financieringswijze met aflossing met behulp van annuïteiten.  
 

4p 23 Bereken de totale interestlasten van de lening in 2016 voor de 
financiering van de loods. 
Vul de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in.  
 
Conclusie 
 
In informatiebron 8 staan de overige exploitatiekosten als gevolg van de 
investering in de loods. 
De meerderheid van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering is 
akkoord met het plan indien de vergoeding, gebaseerd op de totale lasten 
(interestlasten en overige exploitatielasten) van de winterstalling in 2016, 
voor de gebruikers van de loods niet méér bedraagt dan € 75 per m2 
opslagruimte. 
 

4p 24 Wordt aan deze voorwaarde voldaan? Motiveer het antwoord met een 
berekening. 
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Opgave 6 
 
Extra nv heeft een ruime hoeveelheid liquide middelen op zijn 
bankrekening staan tegen een vaste interestvergoeding van 0,30% 
samengestelde interest per maand. De directie van de nv zoekt naar een 
hoger rendement.  
Volgens de statuten van Extra is de directie niet gemachtigd om 
investeringen van meer dan € 500.000 goed te keuren.    
 

1p 25 Welk orgaan binnen de nv moet de uiteindelijke toestemming geven om 
deze € 1.000.000 te investeren? 
 
Er is toegestemd om een bedrag van € 1.000.000 te investeren op  
1 januari 2015 in een project met een looptijd van 4 jaar. Er zijn drie 
projecten die hiervoor in aanmerking komen. In onderstaande tabel zijn de 
cashflows voor deze projecten gegeven (alle getallen x € 1). Alle 
cashflows komen vrij aan het einde van het betreffende jaar of de 
betreffende maand. De restwaarde is bij elk project nihil. 
 

jaar project A project B project C
 moment van vrijvallen 

 jaarlijks jaarlijks maandelijks

2015 400.000 250.000 24.000

2016 350.000 275.000 24.000

2017 300.000 302.500 24.000

2018 100.000 332.750 24.000

totaal 1.150.000 1.160.250 1.152.000

 
Directielid De Leeuw beweert dat bij eenzelfde investeringsbedrag het 
project met de hoogste totale cashflows altijd te verkiezen is boven een 
project met de laagste totale cashflows. Daarom is Project A nooit te 
verkiezen boven Project B. Directielid Den Bouter is het daar niet mee 
eens. 
 

1p 26 Geef het argument dat directielid Den Bouter kan aanvoeren om zijn 
stelling te onderbouwen.  
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Directielid Den Bouter wil de netto contante waarde uitrekenen van de 
drie projecten, waarbij gerekend wordt met een rendementseis van 0,35% 
samengestelde interest per maand.  
 

1p 27 Waarom stelt Den Bouter de rendementseis bij het bepalen van de netto 
contante waarde van de drie projecten hoger vast dan de (vaste) interest- 
vergoeding van de bank? 
 
De netto contante waarde van Project A is € 54.527 en die van Project B 
is € 40.736,88.  
De directie kiest voor het project met de hoogste netto contante waarde.  
 

3p 28 Voor welk project kiest Extra op basis van de netto contante waarde? 
Motiveer het antwoord met behulp van een berekening (zie formuleblad). 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van de vragen 19 en 28 zijn de volgende formules 
beschikbaar. 
 

 19 sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
sp = standaardprijs 
sh = werkelijke prijs 
 
efficiencyresultaat = (sh - wh) x sp 
prijsresultaat = (sp - wp) x wh 
 

 28 Formules voor samengestelde interest: 
 

i =
p

100  
 
C = K x (1 + i)-n 
 

Cn = T x 
 -n1- 1+i

i
 

 
E = K x (1 + i)n 

 

En  T x
 

     n
1 i x 1 i 1

i

  
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
 
Somformule meetkundige reeks: 

S = a x  
nr  - 1

r - 1
   

hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 
n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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Informatiebron 1 
 
Salarisschalen in het voortgezet onderwijs van 2008 tot en met 2015 
 
Maximum-brutoloon per maand in het voortgezet onderwijs bij een 
volledige betrekking van 38 klokuren per week 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
onderwijs- 
ondersteunend 
personeel: 

  

S5 2.302 2.302 2.302 2.302 2.302 2.330

S6 2.342 2.412 2.412 2.412 2.412 2.441

docenten:   

LA 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.443

LB 3.739 3.739 3.739 3.739 3.739 3.784

LC 4.361 4.361 4.361 4.361 4.361 4.413

LD 4.962 4.962 4.962 4.962 4.962 5.012

directie:   

S14 5.913 5.913 5.913 5.913 5.913 5.984

 
 bron: stamos.nl 
 
 

Informatiebron 2  
 
Loonindex hoger opgeleid personeel in 2008 tot en met 2015 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
loonindex 101,19 105,35 108,48 111,83 115,47 121,85
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Informatiebron 3 
 
Premies sociale verzekeringen 
 
In 2015 gelden de volgende premies voor het pensioen en sociale 
verzekeringen: 
 

pensioen/sociale verzekering premiepercentage van het brutoloon
 werkgever werknemer
pensioen/vut 18,230 7,170

ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen 0,075 0,225

overgangspremie VPL 1,600 2,805

arbeidsongeschiktheidspensioen 0,150 0,050

arbeidsongeschiktheid 
(WAO/WIA) 4,650 nvt

werkloosheid (WW) 1,700 nvt

zorgverzekeringswet (ZvW) 7,345 nvt

totaal 33,750 10,250

 
 bron: vsnu.nl/files/documenten/cao/premies_2013.pdf (aangepast) 
 
 

Informatiebron 4 
 
Inschrijvingen examentrainingen 
 
Op 22 april 2015 zijn er in totaal 480 leerlingen die zich voorlopig hebben 
ingeschreven voor de examentrainingen. Het cursusgeld bedraagt € 245 
per vak. Deze voorinschrijvingen voor de diverse vakken zijn:  
 

natk sk bio wiA wiB wiC eco m&o Eng Ned 

43 56 28 46 83 4 98 57 36 29 

 
Alleen als een vak wordt gegeven, wordt het cursusgeld geïncasseerd. 
Indien door een gebrek aan deelname een vak niet kan worden gegeven, 
krijgt de leerling een ander vak aangeboden. 
Wiskunde C wordt niet gegeven. Van de vier inschrijvingen voor wiskunde 
C (wiC) zijn er twee die kiezen voor Nederlands (Ned) en één die kiest 
voor economie (eco). De vierde inschrijver trekt zijn inschrijving op 28 
april 2015 in. Hij hoeft het cursusgeld niet te betalen. 
 
Voor elk vak zijn voldoende gekwalificeerde docenten beschikbaar.  
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Informatiebron 5  
 
Overige kosten van de examentrainingen voor OBKEHC 
 
Behalve met de loonkosten van docenten en de kosten voor het gebruik 
van het Zwijnsteincollege moet ook met de onderstaande gegevens 
rekening worden gehouden: 
 
Kosten lesmateriaal 
 
Het lesmateriaal bestaat per leerling per vak uit een boek uit de serie 
“Kortom” waarvan de aanschafprijs per exemplaar € 12,50 bedraagt. De 
boekhandel hanteert de onderstaande kortingsstaffel per exemplaar: 
 

aantal exemplaren per vak kortingspercentage
1 –   4    0 

5 – 10   5 

11 – 30  10 

  ≥ 31 12 

 
Iedere leerling ontvangt aan het begin van de eerste cursusdag een 
blocnote en een pen. De kosten van een blocnote bedragen € 1,86 en die 
van een pen € 1,53. Bij aankoop van meer dan 100 blocnotes en 100 
pennen wordt 20% korting ontvangen. 
 
Iedere leerling krijgt een bundel met daarin oude examenopgaven om te 
oefenen. De kopieer- en inbindkosten bedragen per bundel € 8. 
 
Loonkosten niet-onderwijzend personeel van het OBKEHC 
 
 Onderwijsondersteunend personeel:  

de loonkosten van het administratief personeel bedragen € 540.  
 Directie: 

de loonkosten per klokuur van de directeur bedragen € 75. De 
directeur besteedt in totaal 12 uur van zijn werktijd aan de 
examentrainingen. 

 
Promotiekosten 
 
 De aanpassing van de website van OBKEHC om reclame te maken 

voor de examentrainingen kost € 1.500. 
 Er worden 5.000 folders gedrukt en verspreid. De kosten hiervan 

bedragen € 750.  
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Informatiebron 6 
 
Offerte voor het gebruikmaken van het Zwijnsteincollege 
 
Zwijnsteincollege     
Cambridgelaan 2 
3584 CE  Utrecht     
 
Huiswerkinstituut Oefening Baart Kunst En Hogere Cijfers 
Weg tot de Wetenschap 24 
3584 AA  Utrecht 
 
Betreft: offerte  
 
Geachte mevrouw Snoek, 
 
Graag wil ik u hartelijk danken dat u een offerte bij ons heeft aangevraagd voor 
het houden van uw examentrainingsdagen op 6, 7 en 8 mei 2015. Met  
63 lokalen biedt onze school voldoende mogelijkheden om voor elke 
examentrainingsgroep een aparte ruimte aan te bieden. 
 
De kosten zijn: 
 
 De huur van een lokaal waarin een groep de examentraining volgt, bedraagt 

€ 150 per dag inclusief koffie en thee voor docent en leerlingen.  
 
 Tijdens de examentrainingsdagen zijn er twee conciërges van het 

Zwijnsteincollege aanwezig. Hiervoor wordt per uur € 25 in rekening 
gebracht. Eén conciërge is gedurende 9 uur per dag aanwezig; de andere  
4 uur per dag. 

 
 Op het Zwijnsteincollege zijn twee frisdrankautomaten waar de deelnemers 

aan de examentraining en uw docenten blikjes frisdrank kunnen kopen. De 
prijs van een blikje frisdrank bedraagt € 1,50. 

 
 Tijdens de examentrainingsdagen kunnen wij voor uw docenten en de 

cursisten de lunch verzorgen. Deze bestaat uit twee verschillende soorten 
soep, diverse besmeerde broodjes, melk en/of vruchtensap en fruit. De 
kosten hiervan bedragen € 5 per lunch.  

 
Facturatie zal achteraf plaatsvinden op basis van het werkelijke aantal 
deelnemers. 
 
Graag uw snelle reactie op deze offerte. 
 
Met vriendelijke groet,  
L.N. Bakker 
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Informatiebron 7 
 
Balans Motorboot- en Watersportvereniging Loosdrecht per  
31 december 2014 en 31 december 2013 
 

 

Balans MWL per 31 december 2013 en 31 december 2014 (getallen x € 1) 
 31-12-14   31-12-13 31-12-14 31-12-13
Aanlegsteigers 175.000 180.000 Eigen vermogen 203.300 208.000

 
Clubhuis 

 
240.000 250.000

Voorziening 
onderhoud 

 
27.500 35.000

 
Inventaris 

 
25.000 30.000

4% Hypothecaire 
lening 

 
230.000 240.000

 
Voorraden 

 
7.500 7.000

Vooruitontvangen
contributie  

 
1.125 1.855

Nog te 
ontvangen  
contributie   

 
 

885 540

 
Nog te betalen 
interest  

 
 

2.300 2.400

Bank: 
spaarrekening 

 
15.000 20.000

 
Crediteuren 

 
875 1.245

Bank: 
betaalrekening 

 
  1.715      960

  
                        

 465.100 488.500  465.100 488.500
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Informatiebron 8 
 
Overige exploitatielasten ten gevolge van de investering in de loods 
voor het stallen van boten 
 
 De leges voor de aanvraag van de bouwvergunning bedragen € 400 

en worden op 1 januari 2016 betaald. De leges worden in 20 jaar 
lineair en volledig afgeschreven. 
 

 De aannemer is bereid de loods te bouwen voor een bedrag van  
€ 249.600. De aanneemsom moet in één keer op 1 januari 2016 
worden betaald. De loods wordt in 20 jaar lineair afgeschreven. De 
restwaarde is nihil. Over delen van een jaar wordt naar evenredigheid 
afgeschreven.  
 

 Voor onderhoud wordt jaarlijks € 750 gedoteerd aan de Voorziening 
onderhoud. 
 

 De WOZ-belasting voor het jaar 2016 wordt gesteld op 0,5% van de 
aanneemsom.  
 

 De jaarpremie van de opstalverzekering voor het jaar 2016 met 
betrekking tot de loods is 0,75‰ van de aanneemsom. 
  

 De overige lasten voor het jaar 2016 worden in totaal geschat op  
€ 1.500. 

 
 

einde  
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management & organisatie VWO 2015-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 10  
 getallen x € 1 

Opbrengsten  
………………………….   ………….
  
Kosten  

………………………….  …………. 
………………………….  …………. 
………………………….  …………. 
………………………….  …………. 
………………………….  …………. 
………………………….  …………. 
………………………….  …………. 
………………………….  …………. 
   ………….
Winst   ………….
 
Conclusie:  
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

 23  
 getallen x € 1 

kwartaal  schuld begin interest aflossing schuld eind

1e in 2016  
2e in 2016  
3e in 2016  
4e in 2016  
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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 VW-0251-a-15-2-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift VWO 

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 64 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 2 

• 42.000 18.900
42.000

−  x 100% = 55%  1 

• 55%
2,5

 = 22% 1 

 
 2 maximumscore 1 

de restwaarde 
 

 3 maximumscore 2 
• oude apparatuur 42.000 x 0,22 = 9.240,00 1 

• extra apparatuur  8.600 x 0,22
12

 x 4 =     630,67 

  € 9.870,67 1 
 

 4 maximumscore 2 
• oude apparatuur 18.900 – 9.240 =     9.660,00 1 
• extra apparatuur 8.600 – 630,67 = 7.969,33 

 € 17.629,33 1 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 4 

• brutoloon per klokuur: 4.962 x 12
52

 x 121,85
101,09

 x 1
38

= 36,32 3 

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

• bruto-uurloontarief: 36,32 x 3 x (8 + 3)
3 x 8

 = € 49,94  

afgerond € 50 1 
 

 6 maximumscore 2 
3 x 8 x 50,00 x 1,3375 = € 1.605 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 

• aantal groepen economie: 98 1
15
+   = 6,6 is 7 1 

• aantal groepen Nederlands: 29 2
15
+  = 2,1 is 3 

totaal aantal groepen: 26 + 7 + 3 = 36 1 
 

 8 maximumscore 3 
• ongunstig 1 
• Het totale aantal te formeren groepen blijft gelijk (de groep wiskunde C 

verdwijnt, maar er moet een extra groep Nederlands worden  
gevormd)    1 

• terwijl één cursist zijn inschrijving intrekt  1 
 

 9 maximumscore 3 
• boeken met 10% korting: 28 x 12,50 x 0,90 = 315 1 
• boeken met 12% korting: 451 x 12,50 x 0,88 = 4.961 1 
• kosten blocnote en pen: 479 x (1,86 + 1,53) x 0,80 = 1.299 

kopieer- en inbindkosten bundel: 479 x 8 = 3.832 
                                                                                € 10.407   1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 5 
 getallen x € 1 
Opbrengsten   
cursusgeld: (480 – 1) x 245    117.355 
   
Kosten   
loonkosten docenten: 36 x 1.605 (vraag 6)   57.780  
loonkosten administratief personeel       540  
loonkosten directie: 12 x 75       900  
kosten lesmateriaal (zie vraag 9)  10.407  
huur lokalen: 3 x 36 x 150  16.200  
kosten conciërges: 3 x (9 + 4) x 25       975  
lunch: 3 x (479 + 36) x 5    7.725  
promotiekosten: 1.500 + 750    2.250  
     96.777 
Winst     20.578 

 

verwachte winst in procenten van de omzet: 20.578
117.355

 x 100% = 17,5%  

De verwachte winst is groter dan 15% en voldoet aan de eis van de 
directie. 
 
• 117.355   1 
• 57.780 + 540 + 900 + 10.407 1 
• 16.200 + 975 + 7.725 + 2.250  2 
• 20.578 + 17,5% + conclusie  1 
 
 

Opgave 3 
 

 11 maximumscore 1 
Het bedrijf krijgt tijd om gedurende een bepaalde (korte) periode geen 
betalingsverplichtingen te hebben om zo orde op zaken te stellen. 
 

 12 maximumscore 2 
Bij een 6% winstpreferent aandeel krijgt de aandeelhouder zijn dividend 
uitgekeerd (mits de winst dit toelaat) voordat de gewone aandeelhouder 
dividend ontvangt.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 3 

• EV
EV + VV

 = 0,60 

EV
EV + 33.500

 = 0,60 dus EV = 50.250, dus EV = 50.250.000 1 

• bestaand. eigen vermogen:  
(20.000 + 6.230 - 9.930) x 1000 =   16.300.000 
vereiste toename EV 33.950.000 1 

• door emissie 6% preferente aandelen:  
6.000.000

25
 x 27,50 =                                                     6.600.000 

door emissie van gewone aandelen 27.350.000 
aantal uit te geven gewone aandelen:  
27.350.000

25
 = 10.940.000 1 

 
 14 maximumscore 2 

b – c – a – d  
 
Opmerking 
Aan de volgorde c – b – a – d 1 scorepunt toekennen, 
aan de volgorde b – c – d – a 1 scorepunt toekennen, 
aan elke andere volgorde: 0 punten toekennen. 
 
 

Opgave 4 
 

 15 maximumscore 3 

• materiaal: 80
1.000

 x 12,00 = 0,96 

machinekosten: 8.000.000
10.000.000

 + 1.750.000
12.500.000

 =   0,94 

variabele verkoopkosten   0,20 
kostprijs 2,10 2 

• nettowinstmarge: 30
70

 x 2,10   0,90 

verkoopprijs exclusief btw 3,00 
omzetbelasting: 0,21 x 3   0,63 
verkoopprijs inclusief btw  € 3,63  1 

 
 16 maximumscore 1 

Er is sprake van een bezettingsresultaat. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
(10.000.000 – 12.500.000) x 0,90 = € 2.250.000 nadelig 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
Wanneer nadelig niet is vermeld, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 18 maximumscore 2 
10.000.000 x (2,70 – 3) = € 3.000.000 nadelig 
 
Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
Wanneer nadelig niet is vermeld, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 19 maximumscore 2 
• efficiencyresultaat:  

(10.000.000 x 80
1.000

 – 820.000) x 12,00 = 240.000 nadelig 1 

• prijsresultaat: (12,00 – 11,75) x 820.000 = 205.000 voordelig 
budgetresultaat €   35.000 nadelig 1 

 
 

Opgave 5 
 

 20 maximumscore 2 
• 45.009 - 540 + 885 = 45.354 1 
• 45.354 - 1.125 + 1.855 = 46.084 1 

 
Opmerking 
Wanneer de + en - tekens zijn omgekeerd, worden geen scorepunten 
toegekend. 
Voor elke gemaakte fout per regel wordt 1 scorepunt in mindering 
gebracht. 
 

 21 maximumscore 2 
financieringsuitgaven bij lineaire aflossing:  

0,0125 x 240.000 + 240.000
20 x 4

 =  6.000 

financieringsuitgaven bij aflossing met annuïteiten: 4.765 
lagere financieringsuitgaven bij aflossing met annuïteiten €  1.235 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
• bewering a:  

Ja, bij lineaire aflossing daalt de schuld sneller dan bij aflossing met 
annuïteiten 1 

• bewering b: 
Ja, doordat bij lineaire aflossing de schuld sneller daalt dan bij 
aflossing met annuïteiten, loopt de bank minder risico dat ze haar 
vordering niet terugontvangt 1 

 
 23 maximumscore 4 

 getallen x € 1 
kwartaal  schuld begin interest aflossing schuld eind 
1e in 2016 240.000,00 3.000,00 1.765,00 238.235,00 
2e in 2016 238.235,00 2.977,94 1.787,06 236.447,94 
3e in 2016 236.447,94 2.955,60 1.809,40 234.638,54 
4e in 2016 234.638,54 2.932,98 1.832,02 232.806,52 

 
totale interestlasten in 2015: € 11.866,52 
 
Opmerkingen 
Voor elke juist ingevulde kolom van interest, aflossing en schuld eind  
1 scorepunt toekennen. 
Voor de totale interestlasten 1 scorepunt toekennen. 
 

 24 maximumscore 4 
• interestlasten (zie vraag 23): 11.866,52 

afschrijving: 400 249.600
20

+  12.500,00 1 

• toevoeging aan de voorziening onderhoud 750,00 
WOZ-belasting: 0,5% van 249.600  1.248,00 
opstalverzekering: 0,75‰ van 249.600 =   187,20 
overige lasten    1.500,00 
 28.051,52 1 

 

• lasten per m2: 28.051,52
400

 = € 70,13 1 

 
• aan de voorwaarde wordt voldaan  

(De bijdrage is lager dan € 75,00.)    1 
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 VW-0251-a-15-2-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 

 25 maximumscore 1 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
 
Opmerking 
Wanneer  ‘Aandeelhouders’ is geantwoord, wordt geen scorepunt 
toegekend. 
 

 26 maximumscore 1 
Hoe eerder de cashflows vrijkomen, des te kleiner is het risico op het niet  
terugontvangen van de investering. 
 

 27 maximumscore 1 
De investering draagt risico met zich mee en daarvoor moet een 
vergoeding worden doorberekend. 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘inflatie’ is niet juist want die zit al in de 0,30% verrekend die 
de bank vergoedt. 
 

 28 maximumscore 3 
• somformule: 

CW cashflows 24.000 x ( 48

1
1,0035

+ 47

1
1,0035

 + ….+  1
1,0035

) =   

                                                                                   1.058.730,33   

(a = 48

1
1,0035

 r = 1,0035 n = 48 → S = 44,1137638)  1 

• investering                                                                  1.000.000,00  
netto contante waarde                                                €   58.730,33 1 

• project C want hoogste netto contante waarde    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 
 
bron 1  Stamos.nl 
bron 3  vsnu.nl/files/documenten/cao/premies_2013.pdf (aangepast) 

einde  
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aanvulling op het correctievoorschrift 2015-2 
 

management & organisatie vwo  
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo: 
 
 
Op pagina 5, bij vraag 5 moet: 
 

• brutoloon per klokuur: 4.962 x 12
52

 x 121,85
101,09

 x 1
38

= 36,32 3 

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

• bruto-uurloontarief: 36,32 x 3 x (8 + 3)
3 x 8

 = € 49,94  

afgerond € 50 1 
 
vervangen worden door: 
 

• brutoloon per klokuur: 4.962 x 12
52

 x 121,85
101,19

 x 1
38

= 36,29 3 

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

• bruto-uurloontarief: 36,32 x 3 x (8 + 3)
3 x 8

 = € 49,90  

afgerond € 50 1 
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VW-0251-a-15-2-c-A 

Op pagina 8, bij vraag 13 moet bij het laatste deelscorebolletje: 
 
• door emissie 6% preferente aandelen:  

6.000.000
25

 x 27,50 =                                                     6.600.000 

door emissie van gewone aandelen 27.350.000 
aantal uit te geven gewone aandelen:  
27.350.000

25
 = 10.940.000 1 

 
vervangen worden door: 
 
• door emissie 6% preferente aandelen:  

6.000.000
25

 x 27,50 =                                                     6.600.000 

door emissie van gewone aandelen 27.350.000 
aantal uit te geven gewone aandelen:  
27.350.000

25
 = 1.094.000 1 

 
 
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. 

 
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 
vwo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens,  
 
Drs. P.J.J. Hendrikse, 
Voorzitter 
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Examen VWO 

2014 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld 

tijdvak 1
donderdag 15 mei
13.30 - 16.30 uur
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 VW-0251-a-14-1-o 2 / 13 lees verder ►►►

Opgave 1 

 
Freek van der Kar heeft per 1 januari 2008 een woning gekocht voor  
€ 235.000,-. Hij heeft destijds een aflossingsvrije hypothecaire lening 
afgesloten van € 225.000,- met een looptijd van 20 jaar en een rente van 
4,8% per jaar. Freek betaalt over de top van zijn inkomen 52% 
inkomstenbelasting. Zijn renteaftrek valt volledig onder dit 
renteaftrektarief. Freek lost gedurende de looptijd niet af. 
 

1p 1 Is Freek de hypotheeknemer of de hypotheekgever? Motiveer het 
antwoord. 
 

2p 2 Bereken de netto maandlasten van de hypothecaire lening voor Freek in 
2012. 
 
Per 1 januari 2014 is de hoogte van de fiscale renteaftrek beperkt. Het 
renteaftrektarief wordt ieder kalenderjaar (dus voor het eerst in 2014) met 
een half procentpunt verminderd. 
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Door de fors gedaalde prijzen op de woningmarkt besluit Freek om zijn 
hypothecaire lening over te sluiten. Daarom zet hij per 1 januari 2014 zijn 
aflossingsvrije lening voor de resterende looptijd om in een 
annuïteitenlening. Het gaat hierbij om een lening met een 
gelijkblijvende rente van 4,8% per jaar en een jaarlijkse annuïteit van  
€ 22.441,-. Deze annuïteit wordt jaarlijks achteraf betaald. 
 

2p 3 Leg uit waarom door de fors gedaalde prijzen op de woningmarkt Freek  
besluit om zijn hypothecaire lening over te sluiten. 
 

3p 4 Bereken de netto jaaruitgaven in 2015 van deze annuïteitenlening. 
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Opgave 2 

 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
Vastgoedmaatschappij Flexbouw bv is eigenaar van het kantoorpand “De 
Borgstaete” en heeft  per 1 januari 2013 delen van dit kantoorpand aan 
vijf verschillende ondernemingen verhuurd (zie informatiebron 1). Van 
deze ondernemingen zijn er twee failliet gegaan in de loop van 2013 en 
hebben de andere drie de huur opgezegd. 
Flexbouw past het systeem van de permanentie toe, waarbij het resultaat 
elk kwartaal wordt bepaald. 
 

2p 5 Bereken de huuropbrengst van het kantoorpand voor het vierde kwartaal 
van 2013 voor Flexbouw (zie informatiebron 1). 
 
De informatiebronnen 2 en 3 geven informatie over de financiële positie 
en de exploitatie van “De Borgstaete” door Flexbouw. 
 

4p 6 Bereken het verliessaldo door de verhuur van het kantoorpand in het 
vierde kwartaal van 2013 voor Flexbouw. Vul hiertoe de uitwerkbijlage 
behorende bij deze vraag volledig in. 
 
Flexbouw verwacht – mede door het grote aanbod van en de kleine vraag 
naar kantoorruimten – dat “De Borgstaete” niet meer verhuurd kan 
worden. Omdat Flexbouw niet kan voldoen aan de financiële 
verplichtingen aan de bank, eist de bank het kantoorpand “De Borgstaete” 
per 1 april 2014 op. De bank handelt vervolgens voor 1 april 2014 alle 
overige vorderingen op Flexbouw af. 
 
De bank staat nu voor de vraag wat te doen met het lege kantoorpand en 
overweegt twee mogelijkheden: 
 
a Verbouw van het kantoorpand ten behoeve van studentenhuisvesting. 
b Sloop van het pand en verkoop van de grond aan een 

projectontwikkelaar. 
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Mogelijkheid a 
 
Het kantoorpand wordt verbouwd ten behoeve van studentenhuisvesting. 
Voor het toekomstige onderhoud wordt een voorziening gevormd. 
 

2p 7 Om welke bedrijfseconomische reden wordt in het algemeen een 
voorziening gevormd? 
 
De bank wil de netto contante waarde (NCW) op 1 april 2014 van de 
verbouwing en de exploitatie berekenen. Hierbij wordt ervan uitgegaan 
dat alle ontvangsten en uitgaven op de eerste dag van elke maand 
plaatsvinden, voor het eerst op 1 augustus 2014 en voor het laatst op  
1 juli 2024. Bij de berekening van de NCW gaat de bank uit van 0,45% 
samengestelde interest per maand. 
Het collegejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 
 

3p 8 Bereken de maandelijkse cashflow op basis van de exploitatie (exclusief 
de onderhoudsuitgaven) in het collegejaar 2014-2015 (zie informatiebron 
1, 4 en 5 en het formuleblad). 
 
De bank gaat er vervolgens van uit dat deze maandelijkse cashflows tot 
en met 1 juli 2024 gelijk zullen blijven. 
De contante waarde op 1 april 2014 van deze cashflows bedraagt  
€ 1.210.998,28. 
Op 31 augustus 2019 en 31 augustus 2023 zal € 150.000,- respectievelijk 
€ 120.000,- betaald gaan worden aan groot onderhoud.  
 

3p 9 Toon met een berekening aan dat de NCW van de verbouwing en de 
exploitatie, inclusief onderhoudsuitgaven, op 1 april 2014  
€ 651.715,50 bedraagt (zie formuleblad). 
 

1p 10 Leg uit waarom een positieve NCW betekent dat de verbouwing op zich   
bedrijfseconomisch aanvaardbaar is. 
 
Mogelijkheid b 
 
Het pand wordt per 1 april 2014 gesloopt. Hiervoor moet € 20,- per te 
slopen m2 vloeroppervlakte worden betaald aan de sloper.  
 

2p 11 Bereken de minimale prijs per m2 die de bank van de projectontwikkelaar 
moet ontvangen voor de grond om te kiezen voor sloop in plaats van het 
verbouwen van het kantoorpand voor studentenhuisvesting. 
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Opgave 3 

 
Benedict Jansen werkt parttime in loondienst als buschauffeur. De overige 
uren werkt hij als zelfstandig meubelmaker. Voor het meubelmaken heeft  
Benedict achter zijn woonhuis een werkplaats ingericht. De 
kostencalculatie voor het meubelmaken verliep tot 2014 niet 
gestructureerd.  
Omdat het meubelmaken een steeds grotere bron van inkomsten wordt, 
wil Benedict een meer gestructureerde kostencalculatie opstellen. 
 
Hiertoe heeft hij de volgende werkelijke bedrijfsgegevens over 2013 en de 
verwachtingen voor 2014 verzameld met betrekking tot: 
 vaste activa 
 materiaalverbruik. 
 
Vaste activa 
 
Op 1 oktober 2013 zijn de vaste activa uitgebreid met een nieuwe 
freesmachine, type HBM 45 A. Deze machine is aangeschaft voor 
€ 4.840,- inclusief 21% btw.  
De totale afschrijvingskosten op de vaste activa over 2013 bedragen  
€ 3.040,-. Er wordt jaarlijks 12% van de aanschafprijs van de vaste activa 
afgeschreven; over delen van het jaar wordt naar evenredigheid 
afgeschreven.  
Aan het einde van 2013 is geen enkel onderdeel van de vaste activa 
volledig afgeschreven. 
Er wordt in 2014 niet geïnvesteerd en geen van de vaste activa is eind  
2014 volledig afgeschreven. Er worden ook geen vaste activa verkocht. 
 

2p 12 Toon met een berekening aan dat in 2014 de verwachte 
afschrijvingskosten op de vaste activa € 3.400,- bedragen. 
 
Materiaalverbruik in 2013 
 
directe kosten: 
 verbruikt hout     € 26.400,- 
indirecte kosten: 
 verbruikt klein materiaal  €   2.112,-  
 verbruikte lakken   €   3.168,-  
 
In 2014 heeft Benedict zich gespecialiseerd in het maken van ladekasten 
van Europees notenhout. De verwachtingen voor 2014 zijn: 
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 Klein materiaal en lakken worden ook in 2014 als indirecte kosten 
beschouwd en worden ieder afzonderlijk in de kostprijs verwerkt met 
behulp van een opslagpercentage op het directe houtverbruik. De 
verhouding van deze kosten is in 2014 gelijk aan die in 2013. 

 Het verwachte en normale aantal arbeidsuren in 2014 is 1.200 uur. 
 Als beloning voor zijn arbeid berekent Benedict € 44,- per uur. 
 De constante kosten van de hypotheek en afschrijvingskosten worden 

per opdracht opgenomen via een werkplaatsuurtarief.  
 Het aantal werkplaatsuren is gelijk aan het aantal te werken uren. 
 
Benedict berekent aan kosten van de hypothecaire lening € 1.400,- door 
aan de werkplaats. 
 

1p 13 Bereken voor 2014 het werkplaatsuurtarief. 
 
In september 2014 wordt Benedict gevraagd een offerte te maken voor 
een notenhouten ladekast. Hij houdt rekening met de volgende directe 
kosten: 
 
 Europees notenhout: 0,04 m3 à € 8.125,- per m3 (exclusief 21% btw) 
 manuren: 16 uur 
 

4p 14 Bereken de kostprijs van bovenstaande kast. 
 
In 2015 worden de nacalculatorische gegevens over 2014 bekend. 
 

productie 500 notenhouten ladekasten 

1 januari 2014 voorraad Europees 
notenhout 

 
2 m3 

inkopen Europees notenhout 25 m3 à € 8.000,- per m3 

31 december 2014 voorraad 
Europees notenhout 

 
5 m3 

verbruik aan Europees notenhout € 176.000,- 

verbruik aan lakken € 19.925,- 

aantal gewerkte uren 1.250 

 
2p 15 Bereken het efficiencyresultaat op het Europees notenhout  

(zie formuleblad). Geef aan of er sprake is van een voordelig of van een 
nadelig resultaat.  
 

2p 16 Bereken het budgetresultaat op de lakken. Geef aan of er sprake is van 
een voordelig of van een nadelig resultaat. 
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Opgave 4 

 
De penningmeester van baseball-vereniging “The Giants” heeft de 
onderstaande balans per begin van het verenigingsjaar 2012 - 2013 
opgesteld. 
 
Debet             Balans per 1 september 2012 (getallen x € 1)          Credit 
Clubhuis 92.500 Eigen vermogen 25.000
 
Inventaris 5.000

Voorziening onderhoud 
clubhuis 21.000

Voorraden bar 2.500 5% Lening Rabobank 45.000
Nog te ontvangen 
sponsorgelden  
2011 -20121) 1.500

 
 
5% Lening Rabobank 5.000

 
 
Bank 2.000

Nog te betalen 
trainingsvergoedingen 
2011 - 20122) 4.500

 
            

Vooruit ontvangen 
contributie 2012 - 2013    3.000

 103.500  103.500

 
De 5% Lening Rabobank betreft een lening die met twee verschillende 
bedragen op de balans voorkomt.  
 

2p 17 Welke bedrijfseconomische reden heeft de penningmeester gehad om 
dezelfde lening met twee verschillende bedragen op de balans op te 
nemen? 
 

noot 1 “Nog te ontvangen sponsorgelden 2011 - 2012” worden ontvangen in 2012 - 2013. 

noot 2 “Nog te betalen trainingsvergoedingen 2011 - 2012” worden betaald in 2012 - 2013. 

Pagina: 496Voor 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).



 VW-0251-a-14-1-o 9 / 13 lees verder ►►►

Van het verenigingsjaar 2012 - 2013, dat loopt van 1 september 2012 tot 
en met 31 augustus 2013, is het volgende overzicht van ontvangsten en 
uitgaven gegeven: 
 
Overzicht van ontvangsten en uitgaven verenigingsjaar 2012 - 2013  
(getallen x € 1) 
Contributie 60.000 Huur velden 25.000
Sponsoring 27.000 Gas, water en licht 13.500
Baromzet 40.000 Inkopen bar 19.000
Subsidies 10.000 Trainersvergoedingen 46.000
3% Obligatielening leden   25.000 Investering in inventaris 45.000
Saldo 8.000 Onderhoud clubhuis  4.000
 Aflossing 5% Lening 

Rabobank 5.000
             Diverse uitgaven 12.500
 170.000  170.000

 
De penningmeester stelt over het verenigingsjaar 2012 - 2013 een Staat 
van baten en lasten op. Hiertoe zijn nog onderstaande overige gegevens 
verstrekt per 31 augustus 2013: 
 
 De voorraden bar zijn € 3.100,-. 
 De trainersvergoedingen over het verenigingsjaar 2012 - 2013 zijn 

geheel betaald. 
 overzicht van de overige nog te ontvangen en vooruit ontvangen 

bedragen: 
 
 Nog te ontvangen 

bedragen 
Vooruit ontvangen 

bedragen 
Contributie € 2.000 € 2.500 
Sponsorgelden € 1.000 
 

4p 18 Stel de Staat van baten en lasten samen over het verenigingsjaar  
2012 - 2013. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag 
volledig in.  
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Opgave 5 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. 
 
Het Sint Bavocollege te Rotterdam is een school voor havo-vwo 
(atheneum en gymnasium). Op 1 oktober 2013 heeft de school 1.520 
leerlingen. Scholen voor voortgezet onderwijs (VO) ontvangen van het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) een vergoeding 
voor hun uitgaven. In informatiebronnen 6, 7 en 8 is het huidige 
vergoedingenmodel (systeem A) vereenvoudigd opgenomen.  
 

2p 19 Bereken het totale personele budget voor het Sint Bavocollege voor het 
kalenderjaar 2014. Vul daartoe de uitwerkbijlage horende bij deze vraag 
volledig in. 
 
Het ministerie van OCW vergoedt aan scholen binnen elke categorie 
personeel een zelfde GPV per fte. Binnen de categorie OP betaalt een 
school het personeel echter een salaris dat hoort bij de schaal B, C of D. 
Het salaris van schaal B is lager dan dat van schaal C en die weer lager 
dan schaal D. 
 

2p 20 Welke financiële prikkel gaat van dit vergoedingsmodel uit voor een 
school bij het bepalen van de samenstelling van de categorie OP? 
Motiveer het antwoord. 
 
Door de stijgende uitgaven in de laatste jaren heeft het Sint Bavocollege 
een financieel tekort. Daarom is een groei van het aantal 
brugklasleerlingen per 1 augustus 2014 (en daarmee een groei van de 
vergoeding) noodzakelijk. Het is belangrijk dat de extra baten de extra 
lasten van deze groei overtreffen.  
Mevrouw Servaas, de rector van deze school, heeft berekend dat de extra 
lasten per nieuwe brugklasleerling lager moeten zijn dan € 6.172,40. 
 

2p 21 Bereken dat het bedrag dat mevrouw Servaas hanteert juist is, door de 
extra baten van 1 nieuwe brugklasleerling te berekenen. 
 
Als het aantal brugklasleerlingen en daarmee het leerlingenaantal bij het 
Sint Bavocollege met ingang van een nieuw schooljaar (per 1 augustus 
dus) aanzienlijk groeit, ontstaat in de maanden augustus tot en met 
december van dat schooljaar een liquiditeitsprobleem.  
 

2p 22 Op basis van welk gegeven in informatiebron 7 en 8 ontstaat voor het Sint 
Bavocollege een liquiditeitsprobleem? Motiveer het antwoord. 
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Het ministerie van OCW heeft inmiddels een nieuw vergoedingenmodel 
(systeem B) ontwikkeld. 
 
Systeem B bestaat uit twee varianten: 
 variant B1 (zie informatiebron 9) 
 variant B2 
 
variant B1 
 
Mevrouw Servaas wil variant B1 in een formule weergeven, zodat zij bij 
een willekeurig leerlingenaantal de te ontvangen vergoeding voor haar 
school kan berekenen. 
De formule heeft de volgende algemene gedaante: 
 
V = aL + b 
 
a = gewogen gemiddelde vergoeding per leerling 
b = vergoeding onafhankelijk van het leerlingenaantal 
L = totaal aantal leerlingen 
V = totale vergoeding in euro’s 
Daarbij gaat mevrouw Servaas ervan uit dat de verhouding tussen aantal 
onderbouwleerlingen en aantal bovenbouwleerlingen 56 : 44 is en blijft.  
 

2p 23 Geef de formule waarmee de totale vergoeding voor het Sint Bavocollege 
kan worden bepaald. Bereken hiertoe eerst a. 

2p 24 Teken het verloop van V in de uitwerkbijlage bij deze opgave. 
 
variant B2 
 
Een categorie scholen heeft ernstige bezwaren tegen variant B1. Het 
ministerie van OCW heeft, om aan deze bezwaren tegemoet te komen, 
variant B2 ontwikkeld. Deze variant heeft als formule: 
V = 4.234L + 3.000.700  
 
L = totaal aantal leerlingen 
V = totale vergoeding in euro’s 
 
In de uitwerkbijlage bij deze opgave is de grafiek van variant B2 
weergegeven. 
 

1p 25 Leid uit de grafiek af welke variant (B1 of B2) voor het Sint Bavocollege 
de hoogste vergoeding voor het schooljaar 2013 - 2014 zou opleveren op 
basis van het leerlingenaantal op 1 oktober 2013. 
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Opgave 6 

 
KPN heeft tijdens de frequentieveiling in december 2012 een combinatie 
van frequentievergunningen met een looptijd van 16 jaar (tot en met 
december 2028) voor de Nederlandse markt verworven. Dit pakket aan 
frequenties garandeert de continuïteit van de huidige dienstverlening en 
introductie van nieuwe diensten voor zijn klanten, waaronder 4G 
technologie.  
 

1p 26 Tot welke groep vaste activa worden deze verworven 
frequentievergunningen gerekend? 
 
Hoewel de looptijd van de vergunning 16 jaar is, zal KPN een kortere 
afschrijvingsperiode hanteren.  
 

2p 27 Geef een reden voor deze kortere afschrijvingsperiode. 
 
KPN heeft voor de vergunningen in één keer een bedrag van € 1.352 
miljoen betaald. De investering wordt betaald uit het nog niet beschikbaar 
gesteld dividend over 2012 en aanvullend uit KPN’s doorlopende 
kredietfaciliteit van € 500 miljoen bij huisbankier ABN-AMRO. Hiervan was 
nog niets opgenomen. 
Aanvankelijk was over 2012 een gelijk beschikbaar dividend als in 2011 
voorzien, namelijk € 0,85 cashdividend per aandeel. KPN zal echter na 
het in 2012 tussentijds beschikbare cashdividend van € 0,15 niet meer 
dividend over 2012 beschikbaar stellen. Het aantal tot het dividend 
gerechtigde aandelen was in 2011 en 2012 bij KPN 1.431.522.000. Alle 
aandelen hebben een nominale waarde van € 0,24.  
Bij uitkering van dividend aan de aandeelhouders moet KPN 15% 
dividendbelasting inhouden.  
 

3p 28 Bereken welk bedrag KPN, na betaling van de investering in de 
frequentievergunningen, moet opnemen van de doorlopende 
kredietfaciliteit van ABN-AMRO.  
 
Het beschikbare dividend voor 2013 wordt aangepast naar € 0,03 per 
aandeel. KPN overweegt het dividend over 2013 voor 60% beschikbaar te 
stellen in de vorm van stockdividend en voor 40% in de vorm van 
cashdividend.  
Het stockdividend wordt uitgekeerd op basis van de nominale waarde van 
het aandeel.  
Het aantal tot het dividend gerechtigde aandelen zal in 2013 geen 
wijziging ondergaan ten opzichte van 2012. 
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Door het stockdividend zal het geplaatste aandelenkapitaal toenemen.  
 

2p 29 Bereken met hoeveel aandelen het geplaatste aandelenkapitaal van KPN 
zal toenemen door de uitkering van dit stockdividend in 2013. 
 

einde  
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Formuleblad 

 
Voor de beantwoording van de vragen 8, 9 en 15 zijn de volgende 
formules beschikbaar. 
 

 8 Cashflow = ontvangsten - uitgaven 
 

 9 Formules voor samengestelde interest: 
 

i =
p

100  
 
C = K x (1 + i)-n 
 

Cn = T x 
 -n1- 1+i

i
 

 
E = K x (1 + i)n 

 

En  T x
 

     n
1 i x 1 i 1

i

  
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
 
Somformule meetkundige reeks: 

S = a x  
nr  - 1

r - 1
   

hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 
n = aantal termen van de meetkundige reeks 
 

 15 sh = standaard hoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
sp = standaard prijs 
 
efficiencyresultaat = (sh - wh) x sp 
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Informatiebron 1 

 
Verhuuroverzicht derde en vierde kwartaal 2013 van “De Borgstaete” 
van Flexbouw bv 
 
De Borgstaete is een kantoorpand dat gebouwd is op 800 m2 eigen grond 
met een totale vloeroppervlakte van 1.400 m2, verdeeld over twee 
bouwlagen. Van deze oppervlakte kan maximaal 1.250 m2 worden 
verhuurd in eenheden van 50 m2. De overige oppervlakte wordt in beslag 
genomen door een lift, een trappenhuis, een inpandig gelegen 
fietsenstalling en een opbergruimte voor de huismeester.  
 

 

huurder aantal 
verhuurde 
m2 

jaarhuur 
in 2013 
per m2 
in euro’s 

betaaldata bij 
vooruitbetaling

 

Van Velden, 
makelaardij 

250 450 1 januari 
1 april 
1 juli 
1 oktober 

Heeft in verband 
met liquiditeits- 
problemen op  
30 september 2013 
alleen de huur voor 
de maand oktober 
betaald. Van Velden 
is op  
31 oktober 2013 
failliet verklaard1) 

Notariskantoor  
De Goede 

300 350 maandelijks per 
eerste van de 
maand 

huur opgezegd  per  
1 december 2013 

Administratie-
kantoor  
De Boer 

100 225 maandelijks per 
eerste van de 
maand  

failliet verklaard op  
31 augustus 20131)  
 

Rabobank 450 300 halfjaarlijks op 
1 februari en  
1 augustus 

huur opgezegd 
per 1 februari 2014 
 

Wijs, consultancy 150 250 1 januari 
1 april 
1 juli 
1 oktober 

huur opgezegd 
per 1 januari 2014 
 

noot 1  Vastgoedmaatschappij Flexbouw gaat er bij het bepalen van de huuropbrengst van uit 

dat van de failliet gegane ondernemingen na het faillissement geen huur meer wordt 

ontvangen. Tot die tijd hebben beide ondernemingen aan hun betalingsverplichtingen 

voldaan. 
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Informatiebron 2  

 
Balans Flexbouw bv per 1 oktober 2013 met toelichting 
 

 
Toelichting op de balans van Flexbouw bv per 1 oktober 2013 

 
 

Debet       Balans Flexbouw bv per 1 oktober 2013 (getallen x € 1)            Credit 

Terrein  200.000 Aandelenkapitaal 18.000

Kantoorpand1) 5.000.000 Agioreserve 54.000

 
Afschrijving 
kantoorpand 

 
 

2.430.000 

Algemene reserve 170.030

Voorziening 
onderhoud2) 32.150

  
2.570.000

Hypothecaire 
lening3) 2.400.000

Vlottende 
activa 

 
1.000

Vooruitontvangen 
huur 45.000

 
 
Bank 

 

19.705

Nog te betalen 
onroerende 
zaakbelasting4) 750

 
 

 Overige vlottende 
passiva 53.500

 
 

 
               

Winstsaldo 01-01 
t/m 30-09 17.275

  
2.790.705

 
2.790.705

noot 1  Het kantoorpand is op 31 maart 2000 gekocht. Op het pand wordt lineair 

afgeschreven. Over delen van een jaar wordt naar evenredigheid afgeschreven. 

noot 2  Aan de voorziening onderhoud wordt tot en met december 2013 maandelijks  

€ 2.000,- toegevoegd. In oktober 2013 moet een nota van € 30.000,- voor 

schilderwerk worden betaald. 

noot 3  Deze lening betreft een 5,25% hypothecaire lening. Hierop wordt op 1 mei en 

               1 november van elk jaar € 50.000,- afgelost. Tegelijkertijd wordt samen met de 

aflossing ook de interest over het dan afgelopen halfjaar betaald. Op 1 november 

2013 wordt het interestpercentage gewijzigd vanwege de renteontwikkelingen op de 

kapitaalmarkt. Vanaf deze datum is de interest 5,1%. 

noot 4  Het bedrag van de onroerende zaakbelasting heeft betrekking op de periode januari 

tot en met september 2013. 
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Informatiebron 3 

 
Overige exploitatiegegevens Flexbouw bv 
 
Flexbouw heeft een huismeester in dienst voor het schoonhouden van de 
gemeenschappelijke ruimtes en het uitvoeren van kleine 
onderhoudswerkzaamheden. Hij werkt twee dagen per week, gedurende  
8 uur per dag. Zijn dagloon is € 118,48 exclusief 8% vakantiegeld over het 
dagloon en 30% werkgeversaandeel sociale lasten over het dagloon 
inclusief vakantiegeld. Eenvoudigheidshalve wordt ervan uitgegaan dat 
het totale dagloon inclusief vakantiegeld en werkgeversaandeel sociale 
lasten aan het begin van elke maand betaald wordt. 
Voor het berekenen van de loonkosten in het vierde kwartaal van 2013 
wordt het bedrag op hele euro’s naar boven afgerond.  
 

Pagina: 506Voor 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).



 VW-0251-a-14-1-b 6 / 8 lees verder ►►►

Informatiebron 4 

 
Gegevens met betrekking tot de investering in de verbouwing van 
het kantoorpand ten behoeve van studentenhuisvesting 
 
De verbouwing begint op 1 april 2014 en duurt 4 maanden. 
De beschikbare ruimte ten behoeve van de verhuur is 1.250 m2 en wordt 
verdeeld in kamers voor studentenhuisvesting van 25 m2 per kamer. Elke 
kamer is voorzien van een eigen douchegelegenheid en keuken. De 
kosten van gas, water en licht zijn voor rekening van de huurder. Daartoe 
beschikt elke kamer over een eigen meter voor gas-, water- en 
elektriciteitsverbruik. 
De verbouwingskosten bedragen € 7.500,- per studentenkamer en worden 
in één keer aan de aannemer op 1 april 2014 betaald. 
 
 

Informatiebron 5 

 
Gegevens met betrekking tot de exploitatie van het pand ten behoeve 
van studentenhuisvesting 
 
Opbrengsten 
 
Elke kamer wordt verhuurd voor € 325,- per maand. De huur dient per de 
eerste van elke maand bij vooruitbetaling te zijn betaald. Verwacht wordt 
dat 90% van de beschikbare kamers in het komende collegejaar  
(1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015) zal zijn verhuurd. De huur wordt 
voor het eerst op 1 augustus 2014 ontvangen.  
 
Kosten 
 
 De verbouwing wordt in 10 jaar lineair afgeschreven tot een 

restwaarde van € 0,-. De eerste afschrijving vindt plaats in augustus 
2014.  

 De huismeester blijft zijn werkzaamheden voor 60% van de tijd die hij 
vroeger bij Flexbouw ten behoeve van “De Borgstaete” in dienst was, 
verrichten. Zijn beloning is op dezelfde basis als in het vierde kwartaal 
van 2013.  

 Elke maand wordt € 2.500,- aan de voorziening onderhoud 
toegevoegd.  

 De overige kosten (zoals afvalstoffenheffing) van het pand bedragen  
€ 500,- per maand en worden maandelijks betaald.  

 Betalingen worden aan het begin van elke maand gedaan, voor het 
eerst op 1 augustus 2014.  
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Informatiebron 6 

 
Huidige vergoedingenmodel (systeem A) 
 
De schoolbesturen in het VO ontvangen ten behoeve van hun scholen op 
basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs vergoedingen van het 
ministerie van OCW. Het vergoedingenmodel is een rekenmodel om het 
beschikbare geld van de Rijksoverheid toe te delen aan de scholen. 
Het huidige model kent een scheiding tussen de personele vergoeding 
(onder andere voor salarissen) en de materiële vergoeding (onder andere 
voor afschrijvingen, onderhoud, schoonmaak). Een school is echter vrij in 
de besteding van de ontvangen middelen, dus middelen ontvangen voor 
afschrijvingen mogen ingezet worden om bijvoorbeeld een extra conciërge 
aan te stellen. 
 
 

Informatiebron 7 

 
Personele vergoeding (bij systeem A) 
 
In het personele deel wordt gewerkt met afzonderlijke formules voor 
directie, onderwijsgevend personeel (OP = de docenten) en 
onderwijsondersteunend personeel (OOP = administratie, (technisch) 
onderwijsassistenten en huishoudelijke dienst). Via deze formules wordt 
vastgesteld op hoeveel fte (fulltimebanen) een school binnen de directie, 
binnen het OP en binnen het OOP recht heeft.  
De vergoeding die een school in een kalenderjaar ontvangt, wordt 
bepaald door het leerlingenaantal van deze school per 1 oktober in het 
voorafgaande kalenderjaar. 
 
Als het aantal fte vastgesteld is, wordt vervolgens het aantal fte 
vermenigvuldigd met de door het ministerie van OCW vastgestelde 
gemiddelde personeelsvergoeding (GPV) in euro’s per categorie 
personeel. Dat levert uiteindelijk het personele budget voor een school 
op. 
Voor een school voor havo-vwo zijn de gegevens voor berekening van het 
personele budget in onderstaande tabel verzameld (L = totaal 
leerlingenaantal). 
 
 formule aantal fte  

 
GPV in € 

directie L / 168,89 96.505 
OP 4,5 + L / 20 82.454 
OOP L / 104,83 42.696 
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Informatiebron 8 

 
Materiële vergoeding (bij systeem A) 
 
In het materiële deel wordt gewerkt met afzonderlijke formules voor aan 
het gebouw gerelateerde lasten, voor lasten gerelateerd aan leermiddelen 
en voor de lasten van de (maatschappelijke) stage.  
De vergoeding die een school in een kalenderjaar ontvangt, wordt 
bepaald door het leerlingenaantal van deze school per 1 oktober in het 
voorafgaande kalenderjaar. 
Voor een school voor havo-vwo zijn de volgende gegevens voor 
berekening van de materiële vergoeding van belang (L= totaal 
leerlingenaantal; M = leerlingenaantal klas 1 t/m 4; vergoeding in €): 
 
voor aan het gebouw gerelateerde 
lasten 

721 x L 

voor aan leermiddelen gerelateerde 
lasten 

290 x L 

voor de lasten van de stage 
 

60 x M 

 
 
 
 

Informatiebron 9 

 
Nieuw vergoedingenmodel Ministerie OCW (= variant B1) 
 
In het nieuwe vergoedingenmodel ontvangen scholen voor havo-vwo geen 
apart budget meer voor personele en materiële lasten, maar één 
totaalbudget. 
Dit budget is per schooljaar als volgt opgebouwd: 
 een vast bedrag per vestiging van € 532.000,- 
 per leerling in de onderbouw (klas 1 t/m 3) een bedrag van € 6.210,- 
 per leerling in de bovenbouw (klas 4 en hoger) een bedrag van  

€ 6.035,-. 
 
 

einde  
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management & organisatie VWO 2014-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 6  
 
Opbrengsten en kosten Flexbouw 4e kwartaal 2013  
 
Opbrengsten Berekening  Totaal 
 
…………………….. 

  
………………… 

   
Kosten   
Afschrijvingskosten         45.000 
 
 
……………………….. 

 
 
 
 

 
 
………………… 

 
 
………………………… 

 
 
 
 

 
 
………………… 

 
 
……………………….. 

 
 
 
 

 
 
………………… 

 
 
……………………….. 

 
 
 
 

 
 
………………… 

                          
Verliessaldo  

 
 
 
………………….

 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 18  
Staat van baten en lasten  Baseball-vereniging “The Giants” 

verenigingsjaar 2012 – 2013 (getallen x € 1) 
 
Afschrijvingskosten clubhuis 5.000

 
Contributie 

 
………..

Afschrijvingskosten 
inventaris 2.500

 
Sponsoring ………..

 
Inkoopwaarde baromzet ………..

 
Baromzet 40.000

Dotatie voorziening 
onderhoud clubhuis 2.000

 
Subsidies 10.000

 
Diverse lasten  12.500

 

 
Huur velden  25.000

 

 
Nutskosten 12.000

 

 
Trainersvergoedingen ………..

 

  
 
Saldo 

 
………..

 
Saldo ………..

  
………..

 
………..

 
 
 Berekeningen 
Inkoopwaarde baromzet 
 

 
 
 

Trainersvergoedingen 
 

 
 
 

Contributie 
 

 
 
 

Sponsoring 
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 19  
 
 berekeningen aantal fte  

 
berekeningen budget in € 

Directie  
 
 

 

OP  
 
 

 

OOP  
 
 

    
 
……………………………… 

totale 
personele 
budget 

  
 
 

 
 

24 + 25  
 

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

vergoeding
(x €1.000)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700
leerlingen

variant B2variant B2variant B2

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

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; 
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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 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 één scorepunt 
afgetrokken tot een maximum van twee scorepunten per opgave. 
 
 
 

Pagina: 516Voor 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).



 VW-0251-a-14-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
hypotheekgever, want Freek geeft het recht van hypotheek aan de bank 
 

 2 maximumscore 2 
225.000 x 0,048

12
x (1 - 0,52) = € 432 

 
 3 maximumscore 2 

Aangezien er bij het afsluiten van de lening al een geringe overwaarde was 
(235.000 – 225.000) en de prijzen op de woningmarkt daarna fors gedaald 
zijn, zal de marktwaarde van de woning onvoldoende zijn om de 
hypothecaire lening te zijner tijd af te lossen.  
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 4 maximumscore 3 
• aflossing in 2014: 22.441 – 10.800 = 11.641   

rente in 2015: 0,048 x (225.000 - 11.641) = 10.241,23             1 
• rente in 2015 na renteftrek: 10.241,23 x (1 - 0,51) = 5.018,20              1 
• aflossing in 2015: 22.441 - 10.241,23 = 12.199,77 

netto jaaruitgaven in 2015 €  17.217,97 1 
  

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 

Van Velden, makelaardij: 250 x 450 x 1
12

 = 9.375 

Notariskantoor De Goede: 300 x 350 x 2
12

 = 17.500 

Administratiekantoor De Boer: 0 

Rabobank: 450 x 300 x 3
12

 = 33.750 

Wijs, consultancy: 150 x 250 x 3
12

 =    9.375 

                                                   € 70.000 
 

 6 maximumscore 4 
Opbrengsten en kosten Flexbouw 4e kwartaal 2013 (getallen x € 1) 
 
Opbrengsten Berekening  Totaal 
Huur zie vraag 5 70.000 
   
Kosten   
Afschrijvingskosten  45.000 
Onroerende zaak 
belasting   

750
3

  
250 

Interest hypothecaire 
lening 

2.400.000 x 0,0525 x 1
12

 +  

2.350.000 x 0,051 x 2
12

  

 

 
 
 

30.475 

Loonkosten 118,48 x 2 x 1,08 x 1,30 x 13  4.325 
Toevoeging voorziening 3 x 2.000      6.000 
   
Verliessaldo  € 16.050 
 
• Onroerende zaakbelasting  1 
• Interest hypothecaire lening  1 
• Loonkosten  1 
• Toevoeging voorziening + verliessaldo  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− Een voorziening wordt gevormd om aan een toekomstige verplichting 

waarvan omvang en tijdstip niet bekend zijn, te kunnen voldoen. 
− Een voorziening wordt gevormd om de kosten (gelijkmatig) te spreiden 

over de verschillende perioden. 
 

 8 maximumscore 3 

• maandelijkse huurontvangst: 1.250
25

 x 0,90 x 325  =    14.625  1  

• maandelijkse uitgaven: 

huismeester:   0,60 x 4.325
3

  865 

overige kosten: 500   
   1.365 
cashflow (exclusief onderhoudsuitgaven)   € 13.260 2 

 
 9 maximumscore 3 

• C01-04-14 1.210.998,28 
C01-04-14 onttrekkingen aan de voorziening 
150.000 x 1,0045-65 + 120.000 x 1,0045-113 = 184.282,78                 2 

•                                                                      1.026.715,50 
bedrag van de investering:   375.000,00 
netto contante waarde       € 651.715,50 1 

 
 10 maximumscore 1 

Het verwachte rendement is bij een positieve netto contante waarde hoger 
dan het minimaal vereiste rendement. 
 

 11 maximumscore 2 
• netto contante waarde 651.715,50 

sloopkosten: 1.400 x 20 =    28.000,00  
te behalen opbrengst bij verkoop 679.715,50        1  

• De uitkomst van de deling: 679.715,50
800

 = €  849,64. De minimale prijs 

is dus € 849,65 per m2. 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3 
 

 12 maximumscore 2 

• afgeschreven op freesmachine in 2013 

4.840  x 0,12
1,21

4

 
 
   = 120 1 

• totaal af te schrijven in 2014 is 3.040 – 120 + 480 = € 3.400 1 
 
 

 13 maximumscore 1 

werkplaatsuurtarief 1.400 3.400
1.200
+  =  € 4 

 
 14 maximumscore 4 

direct hout: 0,04 x 8.125 =  325 

opslag klein materiaal: 325 x ( 2.112
26.400

  x 100%) = 26 

opslag lakken: 325 x ( 3.168
26.400

 x 100%) = 39 

directe loonkosten: 16 x 44 = 704 
werkplaatsuurtarief: 16 x 4 =   64 
kostprijs:                € 1.158 
 
• 325 1 
• 26 + 39 2 
• 1158 1 
 

 15 maximumscore 2 
((500 x 0,04 - (25 + 2 - 5)) x 8.125 = € 16.250 nadelig 
 

 16 maximumscore 2 
39 x 500 - 19.925 = € 425 nadelig 
 
 

Pagina: 520Voor 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).



 

 VW-0251-a-14-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 17 maximumscore 2 
het verschil aangeven binnen een lening die nog niet opeisbaar is (lange  
termijn) en het aflosbare/opeisbare deel (korte termijn) van die lening 
 

 18 maximumscore 4 
Staat van baten en lasten baseball-vereniging “The Giants” 

verenigingsjaar 2012 – 2013 (getallen x € 1) 
Afschrijvingskosten clubhuis 5.000 Contributie 62.500 
Afschrijvingskosten 
inventaris 2.500 Sponsoring 24.500 
Inkoopwaarde baromzet 18.400 Baromzet 40.000 
Dotatie voorziening 
onderhoud clubhuis 2.000 Subsidies 

 
10.000 

Diverse lasten 12.500   
Huur velden  25.000   
Nutskosten 12.000   
Trainersvergoedingen 41.500   
    
Saldo 18.100              
 137.000  137.000 
 
 Berekeningen 
Inkoopwaarde baromzet 
 

2.500 + 19.000 - 3.100 

Trainersvergoedingen 
 

46.000 - 4.500 

Contributie 
 

60.000 + 3.000 + 2.000 - 2.500 

Sponsoring 
 

27.000 - 1.500 - 1.000 

 
• Inkoopwaarde baromzet  1 
• Contributie  1  
• Sponsoring 1  
• Trainersvergoedingen en saldo  1  
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 VW-0251-a-14-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 5 
 

 19 maximumscore 2 
 berekeningen aantal fte  berekeningen budget in  € 
 
Directie 

1520
168,89

 = 9  
9 x 96.505  =     €     868.545 

 
OP 

4,5 + 1520
20

 = 80,5  
80,5 x 82.454 = €  6.637.547 

 
OOP 

1520
104,83

 = 14,5  
14,5 x 42.696 =  €    619.092 

totale 
personele 
budget 

                          
 

                         € 8.125.184 
 
per juist ingevulde kolom 1 
 

 20 maximumscore 2 
Scholen zullen zoveel mogelijk docenten benoemen in de lagere 
salarisschalen, omdat de GPV een gemiddelde is van de salariskosten van 
het personeel.  
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 21 maximumscore 2 
de extra baten van 1 nieuwe brugklasleerling: 

• 1
168,89

 x 96.505 + 1
20

 x 82.454 + 1
104,83

  x 42.696 = 5.101,40 1 

 
•  721 + 290 + 60 = 1.071,00  

  € 6.172,40 1 
 

 22 maximumscore 2 
• Het gegeven: De basis voor de formules van de vergoedingen is het 

leerlingenaantal per 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar  1 
• Toelichting: Dus als het leerlingenaantal per 1 augustus ten opzichte 

van oktober van het vorige jaar groeit en daarmee ook de uitgaven 
(voor bijvoorbeeld de extra noodzakelijke docenten), ontvangt de 
school in augustus tot en met december nog steeds de vergoeding op 
basis van het kleinere leerlingenaantal en heeft zij onvoldoende 
inkomsten om de uitgaven te betalen  1 

 
 .
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 2 
a: 6.210 x 0,56 + 6.035 x 0,44 = 6.133 
V = 6.133L + 532.000 
 

 24 maximumscore 2 

 
 

 25 maximumscore 1 
Zie uitwerkbijlage; bij 1.520 leerlingen ligt de vergoeding van variant B1 
boven de vergoeding van variant B2. 
 
 

Opgave 6 
 

 26 maximumscore 1 
Immateriële vaste activa 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− KPN verwacht dat er al eerder betere technologie op de markt komt, 

waardoor deze technologie economisch sneller veroudert. 
− KPN schat uit voorzichtigheidsoverwegingen de periode waarin deze 

technologie opbrengsten genereert veel korter in. 
− KPN wil de investering grotendeels in de beginjaren afschrijven als het 

tarief dat KPNS aan klanten kan vragen ook meer ruimte biedt om de 
investeringen terug te verdienen dan het tarief in latere jaren. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 3 
• investering   1.352.000.000 

niet meer beschikbaar gesteld dividend 2012: 
1.431.522.000 x (0,85 – 0,15) = 1.002.065.400 2 

• opname kredietfaciliteit € 349.934.600 1 
 

 29 maximumscore 2 

1.431.522.000 x 0,03 x 0,60
0,24

 = 107.364.150  

 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 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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VW-0251-a-14-2-o 

Examen VWO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur

Pagina: 525Voor 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).



 VW-0251-a-14-2-o 2 / 11 lees verder ►►►

Opgave 1 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Moussa Luigi is directeur/aandeelhouder van Medifact bv in Winterswijk. 
Medifact is een administratiekantoor dat werk verricht ten behoeve van  
22 opdrachtgevers. De opdrachtgevers zijn (para)medische zelfstandigen 
zoals tandartsen. Het kantoor ontvangt online gegevens over de medische 
verrichtingen van de opdrachtgevers, verwerkt deze gegevens tot nota’s 
en stuurt vervolgens nota’s aan de cliënten van de opdrachtgevers of aan 
hun zorgverzekeraars. Per nota hanteert Medifact een tarief van € 5,50. 
 
Moussa ziet de laatste jaren een afname van het aantal op te stellen 
nota’s, terwijl het aantal opdrachtgevers gelijk bleef. Hij heeft de volgende 
gegevens van Medifact verzameld. 
 
jaar aantal nota’s omzet (€) totale 

kosten (€) 
winst (€) 

2011 66.500 365.750 335.390 30.360 
2012 66.100 363.550 334.070 29.480 
2013 58.600 322.300 309.320 12.980 
 
De totale kosten bestaan uit constante en variabele kosten. De variabele 
kosten zijn proportioneel variabel. De jaarlijkse totale constante kosten, 
de variabele kosten per nota en het tarief per nota zijn van 2011 tot en 
met 2013 niet veranderd. 
 

2p 1 Bereken voor Medifact de variabele kosten per nota. 
 

2p 2 Bereken het aantal te verwerken nota’s waarbij Medifact geen winst en 
geen verlies maakt. 
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Moussa is bezorgd over de afname van het aantal nota’s en de invloed 
daarvan op de jaarlijkse winst. Hij zoekt naar een manier om minder 
gevoelig te zijn voor afzetfluctuaties. Zijn opdrachtgevers gaan akkoord 
met het volgende voorstel: 
 
 In 2014 betaalt elke opdrachtgever een vast bedrag van € 4.000,- per 

jaar.  
 In 2014 betaalt elke opdrachtgever een tarief van € 4,- per nota. 

 
Verder gaat hij voor heel 2014 uit van 
aantal opdrachtgevers 22 
totale constante kosten € 116.000,00 
variabele kosten per nota zie vraag 1 

 
2p 3 Teken de lijn van de totale dekkingsbijdrage  

(= omzet   variabele kosten) en de lijn van de totale constante kosten 
voor Medifact in 2014, bij een afzet van 0 tot 80.000 nota’s. 
Gebruik hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze opdracht hoort. 
 

2p 4 Leg met behulp van de antwoorden op vraag 2 en 3 uit op wat voor 
manier Moussa er in is geslaagd om minder gevoelig te zijn voor 
afzetfluctuaties. 
 
.
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Ter versterking van de economie van Noord-Nederland heeft de provincie 
Groningen begin deze eeuw besloten de Eemshaven boven Delfzijl 
richting zee uit te breiden door middel van landaanwinning. Er wordt een 
vaarweg uitgediept en tegelijk land aangewonnen. De provincie 
Groningen heeft in een document aangegeven waaraan de 
werkzaamheden moeten voldoen. Enkele onderdelen daarvan staan in 
Informatiebron 1. 
 

2p 5 Verklaar met behulp van gegevens uit informatiebron 1 op welke manier 
de provincie Groningen direct schade kan lijden indien de landaanwinning 
niet op tijd is afgerond. 
 

 
 
Regionale OffShore Combinatie bv (ROSCo) is één van de bouwbedrijven 
die een offerte maakt voor de landaanwinningsaanbesteding. Het vaartuig 
dat ROSCo hiertoe wil inzetten is de sleephopperzuiger Santa Lucia. Dit 
hightech schip kan zand van de zeebodem zuigen en dit vervolgens 
elders weer opspuiten. Op die manier kan een vaarweg worden uitgediept 
en tegelijk land worden aangewonnen.  
 
De vragen 6, 7 en 8 gaan over kosten van de Santa Lucia. De vragen 9, 
10 en 11 gaan over de hele landaanwinning. De Santa Lucia wordt alleen 
bij de landaanwinning  gebruikt. Gedurende het jaar zijn er een aantal 
draaiweken. 
 
Voorcalculatie 
Bij het opstellen van de offerte maakt de directie van ROSCo voor de 
Santa Lucia een onderscheid tussen constante kosten en variabele 
kosten.  
 
Maak bij de beantwoording van vraag 6 gebruik van informatiebron 2. 
 

3p 6 Bereken voor de Santa Lucia de voorcalculatorische constante kosten per 
draaiweek. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig 
in. 
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Maak bij de beantwoording van vraag 7 en 8 gebruik van de 
informatiebronnen 2 en 3. 
 

2p 7 Toon door middel van een berekening aan dat voor de Santa Lucia de 
voorcalculatorische loonkosten per draaiweek € 68.000,- bedragen. 
 

2p 8 Bereken voor de Santa Lucia de voorcalculatorische variabele kosten per 
draaiweek. Rond daarbij de brandstofkosten af op het dichtstbijzijnde 
veelvoud van honderd euro. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij 
deze vraag volledig in. 
 
Maak bij de beantwoording van vraag 9 gebruik van informatiebron 4 en 
de antwoorden op vraag 6 en 8. 
 

3p 9 Bereken het totale bedrag dat ROSCo voor de aanbesteding rekent.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in. 
 
Nacalculatie 
 
ROSCo krijgt de opdracht op basis van de uitgebrachte offerte en voert 
deze binnen de gestelde periode naar tevredenheid van de opdrachtgever 
uit. De directie van ROSCo maakt een nacalculatie, waarbij onder andere 
wordt gekeken naar de efficiency van de bedrijfsvoering. De werkelijke 
kosten staan in informatiebron 5.  
 
Er is sprake van een nadelig prijsverschil op de brandstofkosten, ondanks 
de daling van de brandstofprijs in dollars. Bij het maken van de offerte is 
ROSCo uitgegaan van een dollarkoers van 1$ = € 0,815. 
 

2p 10 Was de werkelijke wisselkoers van de dollar hoger of lager dan € 0,815? 
Motiveer het antwoord. 
 
Volgens de controller was het achteraf verstandiger geweest om een 
valutaovereenkomst af te sluiten met een bank. In die overeenkomst zou 
ROSCo voor de duur van het project verzekerd zijn van een dollarkoers 
van € 0,815. De prijs van de valutaovereenkomst zou € 66.000,- zijn. De 
overeenkomst is niet afgesloten en ROSCo heeft te maken gehad met de 
marktprijzen voor de dollar. 
 

3p 11 Was het achteraf gezien voor dit project voordeliger geweest om de 
valutaovereenkomst wel af te sluiten? Licht het antwoord toe met een 
berekening. 
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Opgave 3 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
In 2012 is in Rotterdam de bouw van het appartementencomplex Solea 
met een ondergrondse parkeergarage gereedgekomen. Eigenaren van 
een Solea appartement hebben de mogelijkheid om in deze ondergrondse 
parkeergarage een parkeerplaats te kopen. Kopers van een parkeerplaats 
worden automatisch lid van de Vereniging Van Eigenaren van Solea 
Parking (VVE Solea Parking).  
 

2p 12 Leg uit waarom voor de behartiging van de gezamenlijke belangen van de 
eigenaren de vereniging een betere rechtsvorm is dan de stichting. 
 
Naast de eenmalige koopsom is de eigenaar van een parkeerplaats per 
kwartaal een servicebijdrage verschuldigd voor onderhoud, verzekering, 
energie en schoonmaak. 
In de Solea Parking zijn 2 soorten parkeerplaatsen te koop: normale en 
grote. 
In onderstaande tabel zijn diverse gegevens van beide opgenomen. 
 

 normale 
parkeerplaats 

grote  
parkeerplaats 

afmetingen 5,5 m x 2,5 m 6,5 m x 3,5 m 

   

totaal aantal 
beschikbare 
parkeerplaatsen 

256 148 

- waarvan verkocht per  
  31-12-2012 

187 112 

- waarvan verkocht per  
  31-03-2013 

201 124 

- waarvan verkocht per  
  30-06-2013 

219 130 

- waarvan verkocht per  
  30-09-2013 

221 135 

- waarvan verkocht per  
  31-12-2013 

238 136 
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Over het kwartaal waarin de aankoop plaatsvindt, zijn de eigenaren van 
een parkeerplaats geen servicebijdrage verschuldigd. Voor de 
daaropvolgende kwartalen moet de servicebijdrage per kwartaal uiterlijk 
op de laatste dag van het voorafgaande kwartaal door de eigenaren per 
bank vooruitbetaald zijn. Geen van de eigenaren van een parkeerplaats 
betaalt de servicebijdragen voor meer dan één kwartaal vooruit. 
 

2p 13 Is er sprake van leverancierskrediet of van afnemerskrediet voor VVE 
Solea Parking met betrekking tot de servicekosten? Motiveer het 
antwoord. 
 
VVE Solea Parking voert in haar boekhouding de permanence met 
resultaatbepaling per kwartaal. 
De servicebijdrage voor 2012 en 2013 is vastgesteld op € 1,40 per m2 per 
maand.  
 

2p 14 Bereken welk bedrag als opbrengst servicebijdragen VVE Solea Parking 
in de resultatenrekening over het eerste kwartaal van 2013 opneemt. 
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Opgave 4 
 
Vitalio nv wil per 1 december 2014 een obligatielening ter grootte van  
€ 2.400.000,- emitteren. De obligaties hebben een nominale waarde van  
€ 250,- per stuk, een rente van 1,7% per half jaar en een looptijd van  
15 jaar. De rente wordt per halfjaar achteraf betaald, voor het eerst op  
1 juni 2015. De obligatielening wordt volledig op de einddatum afgelost. 
 
Vitalio moet begin november 2014 een emissiekoers voor de 
obligatielening vaststellen. Dat doet zij door voor de belegger de contante 
waarde te berekenen van de toekomstige renteopbrengsten en de 
toekomstige aflossing. Vitalio gaat bij de berekening van de contante 
waarde uit van een gedurende de looptijd gelijkblijvende marktrente van 
1,5% samengestelde intrest per halfjaar. 
 

3p 15 Bereken deze emissiekoers in procenten (zie formuleblad). 
 

2p 16 Verklaar zonder een berekening dat de emissiekoers van de 
obligatielening hoger zou zijn als de looptijd geen 15 jaar, maar 30 jaar 
zou zijn. Ga hierbij uit van een voor de gehele looptijd gelijkblijvende 
marktrente. 
 
Medio november 2014 wijzigt echter de marktrente en dreigt de emissie 
van Vitalio bij de vastgestelde emissiekoers te mislukken. Om de emissie 
alsnog te doen slagen, versoepelt Vitalio op dat moment de 
leningsvoorwaarden. In plaats van volledige aflossing op de einddatum 
kiest Vitalio ervoor om de lening met ingang van 1 december 2022 in 
gelijke jaarlijkse delen (telkens op 1 december) af te lossen. Met deze 
versoepeling van de leningsvoorwaarden verwacht Vitalio dat de emissie 
volledig slaagt. 
 

2p 17 Is de marktrente medio november 2014 gestegen of gedaald? Motiveer 
het antwoord. 
 

2p 18 Bereken de resterende omvang van de obligatielening per 30 november 
2023. 
 

1p 19 Bereken welke bedrag Vitalio per 1 december 2023 aan rente moet 
betalen. 
 
.
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Het is in principe de taak van de overheid om te zorgen voor infrastructuur 
(bruggen en wegen) en gevangenissen. Steeds meer Europese 
overheden kiezen hierbij voor samenwerking met bedrijven. Via 
zogenaamde Privaat Publieke Samenwerking (PPS) kan de overheid 
bepaalde taken door het bedrijfsleven laten uitvoeren. PPS gaat niet 
alleen over bouw, maar ook over financiering en exploitatie. 
 
Voorstanders van PPS geven aan dat het een positief effect heeft op de 
kwaliteit van het geleverde vastgoed als de bouw, het latere onderhoud 
en de exploitatie bij één en hetzelfde bedrijf zijn ondergebracht. 
 

2p 20 Geef een economische verklaring voor bovenstaande redenering. 
 
Het Ministerie van Justitie is van plan op 1 januari 2014 een nieuwe 
gevangenis in bedrijf te nemen. Voorafgaand aan dit project heeft het 
ministerie een calculatie gemaakt van de verwachte en daarmee 
toegestane kosten per gevangene (zie informatiebron 6). 
 

2p 21 Bereken de toegestane kosten per gevangene per dag in 2014. Het jaar 
2014 heeft 365 dagen. 
 
Het ministerie wil onderzoeken of voor de nieuwe gevangenis een PPS 
project haalbaar is. Het privatiseren van gevangenissen ligt politiek 
gevoelig en daarom wil het ministerie privatisering alleen doorzetten als 
het aantoonbaar financieel voordeel oplevert. Studies uit het buitenland 
tonen aan dat er door privatisering 10% bezuinigd kan worden op 
huisvestingskosten en 20% bezuinigd kan worden op personeelskosten. 
Op de overige kosten wordt niet bezuinigd. Het ministerie gaat er van uit 
dat de genoemde bezuinigingen ten opzichte van de gegevens in 
informatiebron 6 ook gerealiseerd gaan worden. 
Op basis van de aldus berekende toegestane kosten wordt de vergoeding 
per gevangene per dag vastgesteld. 
 

2p 22 Bereken wat het ministerie in 2014 maximaal bereid is te betalen als 
normbedrag per gevangene per dag aan een particulier bedrijf (afronden 
op centen).  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in. 
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Een van de belangstellende partijen is DIP bv, een combinatie van een 
bouwbedrijf en een beveiligingsbedrijf. In verband met de hoge 
werkloosheid in de provincie Zeeland heeft de overheid gekozen voor een 
voormalig recreatiepark op het eiland Schouwen (zie informatiebron 7). 
DIP wil hierop een “ZeelandBajes” bouwen. 
De directie van DIP is bekend met de vergoeding die de overheid bereid 
is te betalen per gevangene (zie vraag 22) en wil uitrekenen wat de 
maximale investering kan zijn in de gebouwen (zie informatiebron 8). 
Bij de berekening neemt DIP de toegestane huisvestingsvergoeding zoals 
gegeven in de uitwerkbijlage bij vraag 22, als normbedrag.  
 

2p 23 Bereken voor DIP de maximale afschrijvingskosten per jaar op basis van 
de vergoeding door de overheid. 
 

2p 24 Bereken voor DIP de maximale investering in de gebouwen bij start van 
het project als gevolg van dit besluit. Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij 
deze vraag hoort volledig in. 
 
DIP denkt te kunnen volstaan met een lagere investering dan het in vraag 
24 berekende maximale bedrag. Ter ondersteuning van de 
investeringsbeslissing stelt DIP een verwachte balans en winst- en 
verliesrekening met betrekking tot de “ZeelandBajes” over 2014 op (zie 
informatiebron 9). 
DIP wenst een REV (nettowinst / eigen vermogen x 100%) van 8% over 
het eerste jaar. 
DIP wil starten met een openingsbalans met zoveel mogelijk vreemd 
vermogen. Het Ministerie van Justitie stelt echter een minimale 
solvabiliteitseis (EV/TV x 100%) van 40%. 
 

3p 25 Bereken op basis van de gegevens uit informatiebron 9 of, gegeven de 
solvabiliteitseis van het ministerie, de gewenste REV in 2014 gehaald kan 
worden. 
 
Bij andere projecten stelt DIP een rendementseis op het eigen vermogen 
van minimaal 12%. 
 

2p 26 Geef een verklaring, met behulp van een gegeven uit informatiebron 9, 
voor het feit dat in dit geval genoegen wordt genomen met een 
rendementseis van 8%. 
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Opgave 6 
 
Plevier bv handelt onder andere in olijfoliekruikjes. De consumentenprijs 
van een kruikje, waarop 21% omzetbelasting wordt geheven, bedraagt  
€ 14,52. 
Inkopen worden direct ontvangen en verkopen worden direct afgeleverd. 
Plevier hanteert bij het bepalen van de waarde van de voorraad het lifo-
stelsel. Van het verloop van de voorraad in april 2014 is het volgende 
bekend: 
 

datum beginvoorraad inkoop 
(in 
stuks) 

verkoop 
(in 
stuks) 

inkoopprijs per 
stuk (in €) 
exclusief 
omzetbelasting 

01-04 400 kruikjes  
ingekocht op 27 februari 9,50

 300 kruikjes,  
ingekocht op 4 maart 9,45

 1.500 kruikjes,  
ingekocht op 18 maart 8,75

04-04  1.000

09-04  800 8,60

18-04  950

24-04  800

27-04  1.200 8,50

29-04  750

 
 

2p 27 Bereken de inkoopwaarde van de verkochte kruikjes van 18 april 2014. 
 

2p 28 Bereken de waarde van de eindvoorraad kruikjes op 30 april 2014. 
 

2p 29 Zal de brutowinst over april 2014 bij hantering van het fifo-stelsel hoger, 
lager of gelijk zijn in vergelijking met het lifo-stelsel? Motiveer het 
antwoord zonder een berekening. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van vraag 15 zijn de volgende formules 
beschikbaar: 
 

 15 Formules voor samengestelde interest: 
 

i =
p

100  
 
C = K x (1 + i)-n 
 

Cn = T x 
 -n1- 1+i

i
 

 
E = K x (1 + i)n 

 

En  T  
     n
1 i x 1 i 1

i

  
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
 
Somformule meetkundige reeks: 

S = a x  
nr - 1

r - 1
   

 
hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 
n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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Informatiebron 1 
 
Delen van het document van de provincie Groningen 
 
De gehele havenaanleg bestaat uit 3 verschillende fasen:  
fase 1: landaanwinning,  
fase 2: wegen- en spoorverbindingen, 
fase 3: laad- en losinstallaties, overige infrastructuur. 
 
Opdrachtgever is de Provincie Groningen, (hierna te noemen 
Opdrachtgever). 
Opdrachtnemer is Bouwbedrijf …………., (hierna te noemen Contractant). 
 
Na afloop van iedere fase draagt Contractant het deelproject, na inspectie 
door en goedkeuring van het Rijksbouwbureau, over aan Opdrachtgever.  
Opdrachtgever draagt het project over aan de volgende Contractant. 
Contractant begint op de contractueel vastgelegde aanvangsdatum. 
Indien Opdrachtgever het project later dan de vastgestelde 
aanvangsdatum overdraagt, blijft voor Opdrachtgever de aangegane 
betalingsverplichtingen aan de volgende Contractant van kracht, met 
ingang van de contractueel vastgestelde aanvangsdatum. 
Indien Contractant het project later aan Opdrachtgever overdraagt dan de 
vastgestelde einddatum, betaalt Contractant aan Opdrachtgever  
€ 200.000,- voor elke dag vertraging. 
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Informatiebron 2 
 
Gegevens over de constante standaardkosten van de Santa Lucia 
 
De constante kosten worden verdeeld over een normale periode van  48 
draaiweken per jaar.  
 
afschrijvingskosten - aanschafwaarde € 108 miljoen 

- verwachte levensduur 15 jaar 
- er wordt afgeschreven met een vast percentage  
  van de aanschafwaarde tot een restwaarde van  
  20% van de aanschafwaarde. 

financieringskosten € 1.776.000,- per jaar 
verzekeringskosten jaarlijks 16‰ van de aanschafwaarde  
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Informatiebron 3 
 
Gegevens over de variabele standaardkosten van de Santa Lucia  
 
Het verwachte aantal draaiuren is 20 per dag. 
 
loonkosten Op de Santa Lucia zelf zijn 24 uur per dag 32 

bemanningsleden aanwezig. De bemanning werkt in 
een tweeploegendienst. Elke ploeg werkt dus 12 
draaiuren achtereen. Om de draaiweek wordt de hele 
32-koppige bemanning afgelost en gaat de bemanning 
aan wal.  
De bemanning aan wal werkt niet, maar wordt wel 
doorbetaald.  
25% van de bemanningsleden komen uit de EU met 
loonkosten van € 96.000,- per persoon per jaar. De 
overige bemanningsleden komen van buiten de EU. Ze 
worden per project aangenomen en de loonkosten 
bedragen € 750,- per persoon per draaiweek. 

brandstofkosten De Santa Lucia verbruikt 500 liter lichte stookolie per 
draaiuur. De prijs van deze olie is gesteld op $ 780,- 
per 1.000 liter. De verwachte koers van $ 1,- =  
€ 0,815. Het schip is 7 dagen per draaiweek in 
gebruik. 

onderhoudskosten € 98.000,- per draaiweek 
overige kosten € 15.000,- per draaiweek. 
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Informatiebron 4 
 
Overige gegevens bij het maken van de offerte 
 
 De kosten van de Santa Lucia worden berekend per m3 zand. 
 Normaal kan de Santa Lucia 125.000 m3 zand per draaiweek 

opspuiten. 
 Totaal op te spuiten 4.000.000 m3 zand (200.000 m2 oppervlakte,  

20 meter dik) 
 De vastgestelde aanvangsdatum is 1 maart 2013. 
 De vastgestelde einddatum is 11 oktober 2013. 
 Het verwacht aantal draaiuren is gelijk aan het normaal aantal 

draaiuren in een periode. 
 
 Per project bedragen de éénmalige mobilisatiekosten (aan- en afvoer 

van materieel en leidingen) € 600.000,-. 
 De algemene kosten zijn 10% van de totale projectkosten  

(zie uitwerkbijlage). 
 De netto winstopslag is 15% van het aanbestedingsbedrag. 
 
 

Informatiebron 5 
 
Werkelijke kosten landaanwinning 
 
Kostensoort Werkelijke kosten in €
 
Constante kosten 6.052.750
Loonkosten 2.211.636
Brandstofkosten 1.463.700
Onderhoudskosten 3.075.910
Overige kosten 481.976
Mobilisatiekosten 635.000
Algemene kosten   1.399.200
Totale kosten 15.320.180
 
Overige gegevens: 
 Het werkelijk brandstofverbruik was 2.278.500 liter. 
 De gemiddelde olieprijs bedroeg $ 730,- per 1.000 liter. 
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Informatiebron 6 
 
Gegevens ten behoeve van de berekening van de toegestane kosten 
per gevangene per dag in 2014 
 
basisjaar 2010 
 
totale kosten van het gevangeniswezen in 2010 € 1.032.585.000,- 
gemiddeld werkelijk aantal gevangenen per jaar 12.300 

 
Het werkelijk aantal gevangenen in 2010 is gelijk aan het normale aantal 
gevangenen in 2010. 
 
jaar 2014 
 
Met 2010 als basisjaar zijn de toegestane kosten van 2014 geïndexeerd 
op 109. 
Het gemiddelde verwachte en normale aantal gevangenen in 2014 is 
12.300. 
 
Verdeling kosten 
 
De kosten per gevangene per dag zijn alle jaren als volgt verdeeld: 
 
huisvestingskosten 15% 
detentiekosten: 

waarvan  
2

3
 deel personeelskosten 

waarvan  
1

3
 deel overige kosten 

85% 
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Informatiebron 7 
 
ZeelandBajes 
 
Een voormalig bungalowpark op het eiland Schouwen kan mogelijk 
worden omgebouwd tot een particuliere gevangenis met plaats voor 
maximaal 720 gevangenen. Tegen een vergoeding brengt het Ministerie 
van Justitie gevangenen onder bij de zogenaamde ZeelandBajes. Deze 
particuliere bajes zorgt voor de tenuitvoerlegging van de straf. Dit is de 
uitkomst van een plan van het bedrijvenconsortium DIP bv (Dutch 
Institutional Partners).  
 
In maart 2013 kan DIP starten met de bouw van een cellencomplex dat op 
1 januari 2014 geopend moet worden. De vakantiebungalows en het 
zwembad worden omgebouwd tot facilitaire gebouwen en werkruimtes 
voor de gevangenen. Behalve voor de bouw zorgt DIP daarna ook voor de 
beveiliging en de dagelijkse gang van zaken.  
 
 bron: Schouwse Courant 
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Informatiebron 8 
 
Uitgangspunten DIP bij de berekening van het maximale 
investeringsbedrag bij de start van de ZeelandBajes 
 

De maximale jaarlijkse huisvestingskosten bestaan voor 
2

3
 deel uit 

onderhoudskosten en financieringskosten en voor 
1

3
 deel uit 

afschrijvingskosten.  
De afschrijvingskosten op de gebouwen  vormen de sluitpost op de 
investeringsbegroting. Op deze manier wordt er een maximum gesteld 
aan het te investeren bedrag in de gebouwen.  
Op alle huisvestigingskosten wordt nog eens 10% extra bezuinigd op de 
door de overheid geboden vergoeding. 
 
Op de investering in de gebouwen wordt in 30 jaar afgeschreven tot 5% 
van het geïnvesteerde bedrag. 
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Informatiebron 9 
 
Verwachte gedeeltelijke balans (getallen in euro) van DIP bv inzake 
“ZeelandBajes” op 1 januari 2014  
 

 
Over het kort vreemd vermogen wordt geen interest berekend. 
Bedragen gelden als gemiddelde voor het hele jaar. 
 
 
Verwachte Winst- en Verliesrekening (getallen in euro)  van DIP bv 
inzake “ZeelandBajes”over 2014 (afgerond) 
 

 

 

Debet   Credit
Gebouwen 70.000.000 Eigen vermogen …………..
Inventaris 4.500.000 5% Hypothecaire lening …………..
Overige vaste activa  3.500.000 Kort vreemd vermogen 5.000.000
Vlottende activa  2.000.000  
 80.000.000  80.000.000

Vergoeding door de overheid  51.684.3501

Loonkosten 26.880.500 
Interestkosten …………… 
Overige kosten 19.803.850 
      ……………. 
Verwachte nettowinst       …………… 

einde  

noot  Het Ministerie van Justitie garandeert een bezetting van 90% 
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management & organisatie VWO 2014-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 3  
 

€ 160.000

€ 140.000

€ 120.000

€ 100.000

€ 80.000

€ 60.000

€ 40.000

€ 20.000

0
0        10.000         20.000        30.000        40.000        50.000        60.000        70.000        80.000

aantal nota’s

Totale dekkingsbijdrage en totale constante kosten 2014

 
 

 6  

Kostensoort Bedragen in €

Afschrijvingskosten …………………

Financieringskosten …………………

Verzekeringskosten …………………

 

Constante kosten per draaiweek 
………………….

 
 

 Berekeningen 

Afschrijvingskosten  
 

Financieringskosten  
 

Verzekeringskosten  
 

 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 8   

 Bedragen in €

Loonkosten 68.000

Brandstofkosten (op € 100) ………

Onderhoudskosten 98.000

Overige kosten 15.000

 

Variabele kosten per draaiweek ……..

 

 Berekeningen 

Brandstofkosten  
(op € 100) 

 
 
 
 

 
 9    

 Bedragen in €

Kosten Santa Lucia ........................

Mobilisatiekosten           600.000

Totale projectkosten …………………

Algemene kosten …………………

Totale kosten …………………

Nettowinst …………………

 

Aanbestedingsbedrag …………………

 

 Berekeningen 

Kosten Santa Lucia  
 

Algemene kosten  
 

Nettowinst  
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 22  

 Bedragen in €

Toegestane huisvestingskosten per dag per persoon 33,84

Toegestane personeelskosten per dag per persoon ……

Toegestane overige detentiekosten per dag per 
persoon 71,03

Totale toegestane vergoeding bij PPS per dag per 
persoon  

….…

 
 

 Berekeningen 

Toegestane personeelskosten  

 
 

 24  

 Bedragen in €

Maximale afschrijvingskosten per jaar  
…………………

Totale maximale afschrijvingskosten over de hele 
levensduur …………………

Maximaal te investeren bedrag in grond en gebouwen 
…………………

 

 Berekeningen 

Maximale afschrijvingskosten 
per jaar  

zie vraag 23 

Totale maximale 
afschrijvingskosten over de 
hele levensduur 

 

Maximaal te investeren bedrag 
in grond en gebouwen 

 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

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 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 één scorepunt 
afgetrokken tot een maximum van twee scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
335.390 334.070

66.500 66.100
−
−

 = € 3,30 

 
 2 maximumscore 2 

• Constante kosten:  335.390 – (66.500 x 3,30) = 115.940 1 

• BEA: 115.940
5,5 3,3−

 = 52.700 nota’s 1 

 
 3 maximumscore 2 

 

 
 
toelichting: 
totale dekkingsbijdrage = (22 x 4.000 + 4q) - 3,30q = 88.000 + 0,70q 
 

 4 maximumscore 2 
• In de oude situatie was de BEA 52.700 verwerkte nota’s  

in de nieuwe situatie is die gedaald naar 40.000 nota’s 1 
• daarmee is het risico op spoedig verlies bij een verder dalende afzet 

afgenomen 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 
• Als fase 1 niet op tijd is afgesloten kan de aannemer van fase 2 niet 

aan het werk 1 
• terwijl de provincie wel contractuele verplichtingen (die hoger kunnen 

zijn dan de te ontvangen boete) heeft tegenover deze aannemer 1 
 

 6 maximumscore 3 
Kostensoort Bedragen in € 
Afschrijvingskosten 120.000 
Financieringskosten 37.000 
Verzekeringskosten   36.000 
  
Constante kosten per draaiweek 193.000 
 
 Berekeningen 
Afschrijvingskosten 108.000.000 x 0,8

15 x 48
 

Financieringskosten 1.776.000
48

 

Verzekeringskosten 108.000.000 x 0,016
48

 

 
• 120.000  1 
• 37.000 1 
• 36.000 en 193.000  1 
 

 7 maximumscore 2 

( 8 x 96.000
48

 + 24 x 750 ) x 2 = € 68.000 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
 Bedragen in € 
Loonkosten 68.000 
Brandstofkosten (op €100) 44.500 
Onderhoudskosten 98.000 
Overige kosten 15.000 
  
Variabele kosten per draaiweek 225.500 
 
 Berekeningen 
Brandstofkosten  
(op € 100) 

500
1000

 x 7 x 20 x 780 x 0,815 

 
•   44.500                                                                                                                 1 
• 225.500 1 
 

 9 maximumscore 3 
 Bedragen in € 

Kosten Santa Lucia 13.392.000 
Mobilisatiekosten     600.000 
Projectkosten 13.992.000 
Algemene kosten   1.399.200 
Totale kosten 15.391.200 
Nettowinst 2.716.094 
  
Aanbestedingsbedrag 18.107.294 
 
 Berekeningen 
Kosten Santa Lucia 4.000.000

125.000
x (193.000 + 225.500) 

Algemene kosten 0,1 x 13.992.000 
Nettowinst 15.391.200 x 15

85
 

 
• 13.992.000 1 
• 15.391.200 1 
• 18.107.294 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
Hoger want een hogere wisselkoers van de dollar, uitgedrukt in euro’s, 
heeft een ongunstige invloed op de werkelijke brandstofprijs in euro’s. 
 

 11 maximumscore 3 
• betaald 1.463.700 

Bij een wisselkoers van 1 dollar = € 0,815 zouden de brandstofkosten 
zijn geweest 2.278.500 x 0,73 x 0,815 = 1.355.593,58 1 

• koersnadeel  108.106,42 1 
• € 108.114,82 > € 66.000 dus de valutaovereenkomst was voordeliger 

geweest 1 
 
 

Opgave 3 
 

 12 maximumscore 2 
Elke eigenaar heeft als lid via de algemene ledenvergadering rechtstreeks 
inspraak op het gevoerde beleid. Bij de stichting is er geen mogelijkheid 
om iedere eigenaar rechtstreeks inspraak te geven. 
 

 13 maximumscore 2 
Afnemerskrediet want VVE krijgt eerder betaald dan ze de dienst levert. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 14 maximumscore 2 
• Aantal m2: 187 x (5,5 x 2,5) + 112 x (6,5 x 3,5) = 5.119,25 1 
• Aantal maanden per kwartaal: 3 

Tarief per m2: 1,40 
5.119,25 x 1,40 x 3 = € 21.500,85  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 15 maximumscore 3 
Voorbeelden van een juiste berekening zijn: 
− GR 

n = 30 
i = 1,5 
pmt end = - 250 x 0,017 = - 4,25 
fv = - 250 
solve pv = € 262 

in procenten: 262
250

 x 100% = 104,8% 

 

− 4,25 x 
( )301 1,015
0,015

−−
 + 30

250
1,015

 = 262 

in procenten: 262
250

 x 100% = 104,8% 

 
 16 maximumscore 2 

Er is voor de obligatiehouder een langere periode waarin hij kan profiteren 
van het positieve verschil tussen de obligatierente en de marktrente. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 17 maximumscore 2 
De marktrente is gestegen. Daardoor wordt de Vitalio obligatie tegen de 
vastgestelde emissiekoers minder aantrekkelijk en dreigen beleggers te 
kiezen voor andere beleggingsalternatieven waardoor de emissie van 
Vitalio mislukt. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 18 maximumscore 2 

Er vinden 8 aflossingen plaats. Aflossing is 2.400.000
8

= 300.000 per jaar.  

Op 30 november 2023 is één keer afgelost. Het restant van de lening is 
2.400.000 – 300.000 = € 2.100.000   
 

 19 maximumscore 1 
2.100.000 x 0,017 = € 35.700 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 5 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− Als een bouwonderneming zelf het toekomstige onderhoudsrisico 

draagt, kan een betere kwaliteit bij de bouw toekomstige hogere kosten 
bij onderhoud en dus bij exploitatie voorkomen. 

− Toekomstig onderhoud wordt uitgevoerd door de bouwer. De bouwer 
kent de constructie en kan daardoor het onderhoud efficiënter 
uitvoeren. 

 
 21 maximumscore 2 

1.032.585.000 x 1,09
12.300 x 365

 = € 250,70 

 
 22 maximumscore 2 

 Bedragen in € 
Toegestane huisvestingskosten per dag per persoon 33,84 
Toegestane personeelskosten per dag per persoon 113,65 
Toegestane overige detentiekosten per dag per 
persoon 

  71,03 

Totale toegestane vergoeding bij PPS per dag per 
persoon 

218,52 

 
 Berekeningen 
Toegestane 
personeelskosten 

250,70 x 0,85 x 2
3

 x 0,8 

 
 23 maximumscore 2 

33,84 x 720 x 0,9 x 365
3

 = € 2.667.945,60
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 2 
 Bedragen in € 
Maximale afschrijvingskosten per jaar    2.667.945,60 
Totale maximale afschrijvingskosten over de hele 
levensduur 

 
 80.038.368,00 

Maximaal te investeren bedrag in grond en 
gebouwen 

 
 84.250.913,68 

 
 Berekeningen 
Maximale afschrijvingskosten per jaar  zie vraag 23 
Totale maximale afschrijvingskosten over de 
hele levensduur 

 
2.667.945,60 x 30   

Maximaal te investeren bedrag in grond en 
gebouwen 

80.038.368 x 100
95  

 
 25 maximumscore 3 

• Uit de minimale solvabiliteitseis volgt: EV is 32.000.000 en 
hypothecaire lening is 43.000.000. 
Interestkosten 43.000.000 x 0,05 = 2.150.000 1 

• De nettowinst 51.684.350 -  26.880.500 - 19.803.850 - 2.150.000 =  
  2.850.000 1 

• 2.850.000
32.000.000

 x 100% = 8,9%, dus de gewenste REV wordt gehaald 1 

 
 26 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
In de gewenste REV zit een vergoeding opgenomen voor het beschikbaar 
stellen van het vermogen en een vergoeding voor het aangegane risico. 
• Het Ministerie van Justitie garandeert een bezetting van 90%.  1 
• Dat betekent dat het bedrijfsrisico beperkt is tot kostenbeheersing. 

Vanwege het lage risico neemt DIP genoegen met een lage REV 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 

 27 maximumscore 2 
800 x 8,60 + 150 x 8,75 = € 8.192,50 
 

 28 maximumscore 2 
450 x 8,50 + 250 x 9,50 = € 6.200 
 

 29 maximumscore 2 
Lagere brutowinst, omdat bij dalende inkoopprijzen bij het fifo-stelsel de 
inkoopwaarde van de omzet hoger is dan bij het lifo-stelsel. 
 
 

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 7 Schouwse Courant 
 

einde  
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VW-0251-a-13-1-o 

 Examen VWO 

2013 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 28 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Van Gaal Metaal bv heeft de volgende balans opgesteld. 
 
Balans Van Gaal Metaal bv per 31 december 2012 (getallen x € 1.000,-)
Debet                                                                                                Credit 
Terreinen en 
gebouwen 

2.500 Maatschappelijk 
aandelenkapitaal 

4.000 

Overige vaste activa 10.200 Aandelen in portefeuille 1.500 
Voorraden 800   2.500
Onderhanden werk 2.300 Agioreserve  1.400
Debiteuren 1.200 Algemene reserve  4.400
Liquide middelen 2.300 Vreemd vermogen  7.600
            Winst 2012 voor belasting   3.400
 19.300   19.300
 
De nominale waarde van een aandeel Van Gaal Metaal bedraagt € 100,-. 
 
Volgens directeur Van Gaal bedraagt de verschuldigde 
vennootschapsbelasting over de winst van 2012 € 850.000,-. 
De accountant komt echter uit op een bedrag van € 840.000,-. 
De belastingdienst hanteert de volgende tarieven: 
 

tarieven vennootschapsbelasting 2012 
 winst in euro’s tarief 
schijf 1 0 tot en met 200.000 20% 
schijf 2 alle bedragen boven 200.000 25% 

 
2p 1 Laat met behulp van een berekening zien òf de directeur òf de accountant 

gelijk heeft. 
 
De winst 2012 na vennootschapsbelasting wordt als volgt verdeeld: 
 20% dividend, opgesplitst in 13% stockdividend en 7% cashdividend.  
 Het resterende bedrag wordt gereserveerd. 
 
De dividendbelasting is 15%. 
 

3p 2 Bereken de mutatie in de post Liquide middelen indien Van Gaal Metaal 
alle  betalingsverplichtingen als gevolg van deze winstverdeling over 2012 
volledig heeft voldaan. 
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De moeder van directeur Van Gaal heeft 200 aandelen Van Gaal Metaal 
in bezit. 
 

2p 3 Bereken welk bedrag de moeder van Van Gaal netto aan cashdividend 
moet ontvangen. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Heen en Weer bv verzorgt tussen 
Akersloot (buurtschap het Schouw) en 
de Schermer een veerdienst over het 
Noord-Hollands Kanaal met behulp van 
een veerpont. Doordat gebruik wordt 
gemaakt van een kleine veerpont, lopen 
de wachttijden in de drukste uren te veel 
op. Daarom wil de directie per 1 maart 
2013 een grotere veerpont in gebruik 
nemen ter vervanging van de kleine veerpont. Hierbij heeft de directie de 
keuze uit een drietal opties: 
 
1 een veerpont die maximaal 5 personenauto’s tegelijk kan overzetten; 
2 een veerpont die maximaal 8 personenauto’s tegelijk kan overzetten; 
3 een veerpont die maximaal 12 personenauto’s tegelijk kan overzetten. 
 
De directie kiest voor de veerpont met de laagste capaciteit, waarbij de 
capaciteit voldoende is om het gemiddeld aantal personenauto’s per 
overtocht in de drukste periode over te zetten. 
 

2p 4 Voor welke van bovenstaande drie opties zal de directie met betrekking 
tot de aan te schaffen veerpont kiezen? Motiveer het antwoord met een 
berekening (zie informatiebron 1).  
 
Heen en Weer heeft voor de bouw van de veerpont een offerte ontvangen 
van scheepswerf Giessen nv (zie informatiebron 2). 
 

2p 5 Welk risico loopt Heen en Weer bij de in de offerte voorgestelde 
betalingswijze van de veerpont? Motiveer het antwoord. 
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Bij de afweging om wel of niet de veerpont aan te schaffen, gaat de 
directie uit van de gegevens van de offertes (informatiebron 2 en 3). 
Heen en Weer vormt een Voorziening onderhoud. Jaarlijks wordt 3% van 
de aanneemsom aan de Voorziening gedoteerd.  
De administrateur van Heen en Weer maakt bezwaar tegen de manier 
waarop de jaarlijkse onderhoudskosten worden bepaald. Het zou geen 
reëel beeld geven van het verloop van de onderhoudskosten tijdens de 
levensduur van de veerpont.  
 

1p 6 Licht het bezwaar van de administrateur toe.  
 
Van de provincie Noord-Holland kan Heen en Weer op 1 maart 2013 een 
eenmalige investeringssubsidie ontvangen. De omvang hiervan is gelijk 
aan de contante waarde op 1 maart 2013 van een veronderstelde 
jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 26.225,-. De eerste uitkering van deze 
veronderstelde exploitatiesubsidie zou plaatsvinden op 1 maart 2013, de 
laatste op 1 maart 2052.  
Het contant maken geschiedt op basis van 5% samengestelde interest per 
jaar, waarbij de omvang van de eenmalige investeringssubsidie wordt 
afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 100,-.  
 

2p 7 Bereken de grootte van de eenmalige investeringssubsidie op 1 maart 
2013 (zie formuleblad). 
 
Bij de aankoop van de nieuwe veerpont moet aan alle onderstaande 
voorwaarden worden voldaan:  
a Heen en Weer wil niet meer dan € 50.000,- uit haar aanwezige liquide 

middelen gebruiken voor de aanschaf van de nieuwe veerpont. 
b De directie wil dat de nettowinst in 2013 minimaal gelijk is aan de 

behaalde nettowinst in 2012. 
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Voorwaarde a 
De financiering van de aanschaf van de veerpont bestaat uit twee 
onderdelen: 
 het afsluiten van een hypothecaire lening, groot 80% van het bedrag 

van de investering (zie informatiebron 3) 
 het krijgen van de investeringssubsidie van de provincie Noord-

Holland 
 
Het dan nog ontbrekende bedrag wordt betaald uit de aanwezige liquide  
middelen. 
 

2p 8 Bereken het bedrag dat Heen en Weer uit de liquide middelen zou moeten 
betalen.  
 
Voorwaarde b 
Voor de bepaling van de te verwachten nettowinst over 2013 stelt Heen 
en Weer een resultatenbegroting op (zie informatiebronnen 3, 4 en 5). 
 

4p 9 Bereken de interestkosten over 2013 met betrekking tot de hypothecaire 
lening. 
 

4p 10 Toon aan dat het verwachte nettoverlies over 2013 € 33.000,- bedraagt. 
Vul hiertoe de bij deze vraag horende uitwerkbijlage volledig in. 
 
De verwachte nettowinst over 2013 blijkt niet voldoende te zijn om te 
voldoen aan voorwaarde b. Om hier toch aan te kunnen voldoen, besluit 
de directie de overzettarieven voor losse overtochten te verhogen met 
een gelijk percentage voor personenauto’s en (brom)fietsen.  
 

3p 11 Bereken de nieuwe overzettarieven voor een losse overtocht van een 
personenauto en van een (brom)fiets zodat toch aan voorwaarde b wordt 
voldaan. 
 
Van de provincie Noord-Holland mogen de prijzen van een losse  
overtocht voor een personenauto maximaal met € 0,50 stijgen, die  
van een (brom)fiets met maximaal € 0,25.  
 

3p 12 Zal Heen en Weer de nieuwe veerpont aanschaffen? Motiveer het 
antwoord door elk van de gestelde voorwaarden a en b in het antwoord te 
betrekken.  
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Opgave 3 
 
Flevo Flowers heeft enkele jaren geleden de Dharma, een eetbare 
orchidee, op de markt gebracht. De Dharma’s worden verkocht in dozen 
van 100 stuks. De maximale teelt is 150.000 dozen per jaar. 
 
Per doos van 100 stuks Dharma zijn de volgende variabele kosten bekend 
over 2012: 
 inkoopwaarde zaaigoed is 20% van de omzet exclusief btw.  
 loonkosten           € 55,- 
 overige variabele kosten        € 33,- 
 
Van het verloop van de constante kosten en de dekkingsbijdrage met 
betrekking tot de Dharma in 2012 is de onderstaande grafiek gemaakt. 
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3p 13 Bereken de verkoopprijs inclusief 6% btw van één doos Dharma’s in 2012. 
 
Flevo Flowers heeft met de teelt van de Dharma in 2012 de grens van de 
productiecapaciteit bereikt. 
Vanwege de grote vraag naar de Dharma besluit de directie begin 2013 te 
investeren in nieuwe kassen, waarin op 1 januari 2014 met de teelt kan 
worden gestart. De oude kassen worden voortaan voor andere gewassen 
gebruikt. 
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De investering en de schaalvergroting hebben gevolgen voor de kosten 
van de Dharma’s in 2014: 
 
Gegevens ten behoeve van het 
vaststellen van de constante 
kosten 
 

Gegevens ten behoeve van het 
vaststellen van de variabele 
kosten per doos van 100 stuks 
Dharma’s 
 

bouw en installatie kassen: 
 
exclusief btw                 135.000.000
btw                                 25.650.000
inclusief btw               € 160.650.000
 

inkoopwaarde 
zaaigoed 

€ 40 

loonkosten € 35 

De nieuwe kassen worden in 15 jaar 
volledig en lineair afgeschreven. 

overige variabele 
kosten 

€ 20 

De overige constante kosten zijn  
€ 1.925.000,- per jaar. 

 
De teelt bedraagt maximaal 300.000 dozen Dharma per jaar. 
De verkoopprijs in 2014 bedraagt € 215,- exclusief btw per doos Dharma 
van 100 stuks. 
 
Door de investering zal het aandeel van de variabele kosten in de totale 
kosten afnemen. 
 

2p 14 Leg uit welk gevolg deze afname zal hebben voor het verloop van de lijn 
van de totale dekkingsbijdrage in de grafiek. Ga hierbij uit van de 
oorspronkelijke verkoopprijs.  
 
Voor 2014 wordt een afzet verwacht van 200.000 dozen Dharma’s. 
 

1p 15 Bereken de totale constante kosten over 2014 van de teelt van Dharma’s. 
 

1p 16 Bereken de verwachte winst op de teelt en verkoop van de Dharma’s over 
2014.  
 

3p 17 Geef in de grafiek op de uitwerkbijlage, behorend bij deze vraag, op de 
verticale as de winst op de Dharma’s over 2014 aan. Teken hiertoe het 
verloop van de totale constante kosten (zet hierbij TCK) en de totale 
dekkingsbijdrage (zet hierbij TDB) in 2014 vanaf een afzet van 0 dozen tot 
en met 300.000 dozen en vul de berekeningen in.  
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Opgave 4 
 
Hansen is een groothandel in 
overhemden. Een functie van de 
groothandel is het aanhouden van een 
voorraad ten behoeve van de 
detailhandel. 
Aan winkelketen Zara verkoopt Hansen 
1.600 identieke overhemden. Deze partij 
heeft Hansen ingekocht voor € 46.080,- 
exclusief btw. Hansen rekent met een 
brutowinstmarge van 40% van haar 
verkoopprijs exclusief btw. Zara rekent op haar beurt bij verkoop aan de 
consument met een brutowinstopslag van 25% van haar inkoopprijs 
exclusief btw. In de consumentenprijs voor een overhemd is 19% btw 
opgenomen. 
 

1p 18 Door het inschakelen van Hansen daalt de voorraad bij Zara. Hierdoor 
kunnen de kosten voor Zara dalen. Geef hiervoor een verklaring. 
 

2p 19 Bereken het bedrag dat Zara aan Hansen moet betalen voor de 
ingekochte 1.600 overhemden. 
 

1p 20 Bereken het bedrag dat een consument in de winkel van Zara voor een 
overhemd moet betalen. 
 
Stel dat de overheid de btw van 19% naar 20% verhoogt. Zara verhoogt 
de consumentenprijs van de 1.600 overhemden echter niet. 
 

2p 21 Bereken de brutowinst van Zara bij verkoop van deze 1.600 overhemden 
na de btw-verhoging. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9 
 
In deze opgave blijven belastingen en interest buiten beschouwing. 
 
Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw werden in Noord-Brabant de tv- 
signalen verspreid door de toenmalige Provinciale Noord-Brabantse 
Centrale Antenne Inrichting (PNCAI). In 1993 is de PNCAI verzelfstandigd 
en omgedoopt tot Cable Europe (CEu, uitgesproken als SeeYou). Via 
overnames heeft CEu zich uitgebreid naar Gelderland, Friesland en de 
Randstad, met in totaal ruim 2,7 miljoen aansluitingen in 2012. In de rest 
van Nederland zijn andere kabelmaatschappijen actief.  
 

2p 22 Bereken de omzet van CEu in 2012 (zie informatiebron 6). 
 
De directie van CEu ziet twee zorgwekkende trends: een afname van het 
aantal abonnees en een explosieve stijging van de servicekosten. Het 
bedrijfsresultaat staat hierdoor onder druk. 
 
De directie heeft in 2012 het adviesbureau SDDL ingeschakeld.  
De adviezen van dit bureau zijn (zie informatiebron 7): 
1 het inzetten van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in plaats van 

eigen medewerkers bij servicebezoeken aan huis  
2 het invoeren van een glasvezelnet om daarmee onder meer de 

afname van het aantal abonnees te stoppen  
 
Het adviesbureau heeft deze adviezen onderbouwd met een aantal 
berekeningen (zie informatiebron 8). 
 
Het inzetten van zzp’ers op de wijze zoals SDDL voorstelt, leidt tot 
vermindering van het bedrijfsrisico van CEu. 
 

2p 23 Geef op basis van informatiebron 8 twee argumenten die deze bewering 
ondersteunen. 
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Het uitvoeren van beide adviezen duurt enkele jaren. Het adviesbureau 
heeft haar adviezen verder uitgewerkt in informatiebron 9. 
 
Een glasvezelnetwerk slijt niet. 
 

2p 24 Geef een reden waarom er toch op het glasvezelnetwerk zal worden 
afgeschreven. Licht het antwoord toe. 
 

3p 25 Bereken voor CEu voor het jaar 2017 de kosten van de inzet van zzp’ers 
nadat de kosten die aan de abonnees konden worden doorgerekend hier 
vanaf getrokken zijn. 
 
De directie zal het inzetten van zzp’ers en de investering in een 
glasvezelnet goedkeuren als daarmee in 2017 de verwachte nettowinst 
minimaal 12 procent van de omzet is. 
 

4p 26 Zal de directie de inzet van zzp’ers en de investering in het 
glasvezelnetwerk goedkeuren? Motiveer het antwoord met behulp van 
een berekening van de verwachte omzet en de verwachte nettowinst over 
2017. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Westra bv is een lokale groothandel die handelt in nieuwe en gebruikte 
laptops. Westra wil graag dat Offidek bv, een landelijk bekende 
groothandel in kantoorbenodigdheden, haar overneemt. Om dit mogelijk 
te maken moet Westra voldoen aan de eis van Offidek dat op 1 januari 
2013 de liquiditeit (gemeten via de quick ratio) van Westra minimaal 1,4 
is. 
 
Hieronder is de voorlopige balans per 1 januari 2013 van Westra 
opgenomen. 
 
(Voorlopige) Balans Westra bv per 1 januari 2013 (getallen x € 1.000,-) 
Debet                                                                                                Credit 
Goodwill 1.088 Aandelenkapitaal 2.400
Gebouw 6.000 Agioreserve 1.224
Inventaris 1.890 Algemene reserve 3.156
Bedrijfsauto’s 1.236 5,8% Hypothecaire lening 4.800
Voorraden 912 Rekening-courantkrediet 600
Vooruitbetaalde kosten 130 Crediteuren 1.152
Debiteuren 2.172 Te betalen bedragen 816
Liquide middelen      720            
 14.148  14.148

 
 

1p 27 Welk argument kan Offidek hebben om de liquiditeit van Westra via de 
quick ratio en niet via de current ratio te meten? 
 
De quick ratio van Westra, op basis van de voorlopige balans per  
1 januari 2013 is 1,18 en voldoet niet aan de eis. Westra wil graag 
overgenomen worden en wil de quick ratio positief beïnvloeden (door 
“window dressing”). Daarbij worden de volgende acties genoemd: 
 
1 de voorraden in december 2012 versneld met korting contant 

verkopen; 
2 de debiteuren via tussenkomst van een incassobureau in december 

2012 tot betaling dwingen. 
 

2p 28 Geef van elk van de twee genoemde acties aan of de quick ratio op de 
definitieve balans van Westra per 1 januari 2013 verbetert. Licht het 
antwoord toe.  
 
 

einde  
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Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van vraag 7 zijn de volgende formules 
beschikbaar: 
 

 7 gebruikte symbolen: 
 
C  contante waarde 
E  eindwaarde 
K  kapitaal 
T  termijnbedrag 
p  rentepercentage 
n  aantal termijnen 
i  interest 
 
formules: 

i  p

100
  

 
C  K  (1 + i)-n 
 

Cn  
 1 - nT x (1 i)-(1+i)

i
   

 
E  K  (1 + i)n 
 

En  T  (1 + i) 
n - 1(1 i)

i
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Informatiebron 1 
 
Gebruik van de veerpont 
 
Aantal overtochten van auto’s met een jaarabonnement met ingang van  
1 januari 2012. 
 
periode 
 

aantal over te zetten auto’s met 
een jaarabonnement  

 Schouw - 
Schermer 

Schermer - 
Schouw 

ochtendspits 
07.00 uur – 09.00 uur 52 32 
daluren overdag   
09.00 uur – 17.00 uur 80 100 
avondspits   
17.00 uur – 19.00 uur 44 56 
daluren avond   
19.00 uur – einde 28 16 

 
Overige gegevens: 
 
 80% van de overgezette auto’s tijdens de ochtend- en avondspits 

heeft een abonnement.   
 De overzettijd, met inbegrip van oprijden en afrijden, is 5 minuten per 

enkele reis. 
 Personenauto’s die overgezet moeten worden, komen in elke periode 

met gelijke tussenpozen aan. 
 Er is altijd plaats voor (brom)fietsers en voetgangers. 
 Voor het jaar 2013 wordt uitgegaan van hetzelfde aantal 

abonnementen als het aantal verkochte abonnementen per  
1 januari 2012.  
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Informatiebron 2 
 
Offerte met betrekking tot de bouw en de exploitatie van de veerpont 
 
Scheepswerf Giessen nv 
Postbus 25 
4200 AA  Gorinchem 
 
 
Gorinchem, 30 maart 2012 
 
 
Heen en Weer bv 
Kanaalweg 15 
1921 EM  Akersloot 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het doet ons genoegen u te offreren voor de bouw van de veerpont  
ten behoeve van uw veerdienst over het Noord-Hollands Kanaal tussen 
Schouw en Schermer. De aanneemsom bedraagt € 2.500.000,-.  
 
Voor de volledigheid zijn de specificaties van dit type veerpont: 
 gegarandeerde levensduur: 40 jaar 
 De geschatte restwaarde zal 4% van de aanneemsom bedragen. 
 Jaarlijkse onderhoudskosten: u dient uit te gaan van 3% van de 

aanneemsom. 
 
De betaling van de aanneemsom geschiedt in 4 gelijke termijnen van elk  
€ 625.000,-. De eerste termijn dient te worden betaald op 1 juli 2012 bij 
het leggen van de kiel, de tweede op 1 oktober 2012, de derde op  
1 januari 2013 bij de doop van het schip en de laatste op 1 maart 2013 bij 
de oplevering van het schip. 
 
Om een oplevering op 1 maart 2013 te kunnen garanderen, zien wij graag 
uw reactie uiterlijk 1 mei 2012  tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
P. van Neck 
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Informatiebron 3 
 
Offerte met betrekking tot de financiering van de aan te schaffen 
veerpont 

 
SOS Bank nv 
Postbus 2 
1900 AA  Castricum 
 
 
Castricum, 16 april 2012 
 
Heen en Weer bv 
Kanaalweg 15 
1921 EM  Akersloot 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij hebben uw financieringsverzoek met betrekking tot de veerpont ontvangen. 
Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat de bank akkoord is met de 
financiering tegen de onderstaande voorwaarden: 
 
a U dient een scheepshypotheek te vestigen, waardoor de te bouwen veerpont 

als zekerheid kan dienen voor de te verstrekken lening. 
b De grootte van de lening is maximaal 80% van de aanneemsom. 
c De lening wordt in vier gelijke delen aan u ter beschikking gesteld op  

1 juli 2012, 1 oktober 2012, 1 januari 2013 en 1 maart 2013. 
d Tot 1 maart 2013 betaalt u alleen rente over het geleende bedrag en geen 

aflossing. Vanaf 1 maart 2013 wordt de lening omgezet in een 
annuïteitenlening.  

e De lening dient in 40 jaar te worden afgelost met behulp van annuïteiten, elk 
groot € 58.000,-, die halfjaarlijks dienen te worden betaald op 31 augustus en 
28 februari. De eerste betaling dient te geschieden op 31 augustus 2013. 

f Het door u te betalen interestpercentage voor de te verstrekken lening is 
2,5% per halfjaar. 

g De veerpont dient te worden verzekerd vanaf het moment dat deze door u in 
gebruik wordt genomen (1 maart 2013).  

 
 
Met vriendelijke groet, 
J. Andela 
account-manager
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Informatiebron 4 
 
Winst- en verliesrekening (getallen in euro’s) Heen en Weer bv 2012 
 

Winst- en verliesrekening Heen en Weer bv over 2012 
Afschrijvingskosten1) 50.000 Abonnementsgelden2) 49.000
Loonkosten 60.000 Losse overtochten3) 280.000
Interestkosten 23.500  
Onderhoudskosten 135.000  
Brandstofkosten 36.000  
Verzekeringskosten 1.500  
Nettowinst   23.000  
 329.000  329.000

 

noot 1  De in 2012 in gebruik zijnde veerpont is op 31 december 2012 volledig 

afgeschreven. 

noot 2   In 2012 zijn er 204 abonnementen afgesloten voor personenauto’s à € 175,- per 

jaar en 190 abonnementen voor (brom)fietsers à € 70,- per jaar. 

noot 3   In 2012 waren er 120.000 losse overtochten van personenauto’s à € 2,- en 40.000 

losse overtochten van (brom)fietsers à € 1,-. 

Pagina: 578Voor 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).



 

 VW-0251-a-13-1-b 7 / 11 lees verder ►►►

Informatiebron 5 
 
Overige uitgangspunten voor het opstellen van de 
resultatenbegroting 2013 van Heen en Weer 
 
Abonnementen en losse overtochten 
 
 Bij het opstellen van de resultatenbegroting voor 2013 wordt uitgegaan 

van hetzelfde aantal abonnementen en losse overtochten en dezelfde 
tarieven als die in 2012. 

 
Afschrijving 
 
 De nieuwe veerpont wordt, vanaf het moment van ingebruikname op  

1 maart 2013, lineair afgeschreven tot de geschatte restwaarde is 
bereikt op basis van de door de scheepswerf aangegeven levensduur. 

 Over delen van een jaar wordt naar evenredigheid afgeschreven. 
 
Onderhoudskosten 
 
 In 2013 zal er geen onderhoud meer worden gepleegd aan de oude 

veerpont. 
 Ten bate van een te vormen onderhoudsvoorziening zal elk jaar 3% 

van de aanneemsom van de nieuwe veerpont worden gedoteerd vanaf 
het moment van oplevering. 

 Over delen van een jaar worden de onderhoudskosten naar 
evenredigheid verdeeld. 

 
Interestkosten 
 
 Voor het bepalen van de interestkosten voor 2013 op de hypothecaire 

lening wordt maandelijks de hoogte van de interestkosten bepaald.  
De interestkosten per maand bedragen een evenredig deel van de 
periode waarover de totale interest van die periode berekend wordt. 

 De overige interestkosten over 2013 bedragen € 4.000,-. 
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Informatiebron 6 
 
Gegevens over aansluitingen bij CEu in 2009 - 2012 
 
jaar   aansluitingen percentage 

abonnee1) 
percentage  
plus-abonnee: 
internet, 
telefoon, overige 
diensten2) 
 

gemiddelde 
omzet (in 
euro’s) per 
abonnee per 
maand3) 

 
2009 2.677.400 82 25 27,89 
2010 2.705.200 79 29 29,95 
2011 2.740.000 74 33 32,76 
2012 2.765.400 70 37 34,84 

 
 

noot 1   percentage van de aansluitingen. Elke woning in de regio is aangesloten. Niet elke 

aansluiting wordt ook abonnee. Er zijn alternatieven zoals een schotel. 

noot 2  percentage van de abonnees. Elke standaardabonnee heeft TV. Een steeds groter 

deel van de abonnees heeft bovendien internet, telefoon en overige diensten. Dit 

zijn de plus-abonnees. 

noot 3  In dit gemiddelde zijn beide abonnementsvormen verwerkt. 
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Informatiebron 7 
 
Fragment uit het rapport van adviesbureau SDDL  
 
Samenvattend komen wij tot de conclusie dat CEu twee knelpunten kent 
die beide voortkomen uit  de oude kabelmaatschappijen waaruit CEu is 
voortgekomen en waarop de achtereenvolgende directies hebben 
nagelaten een structureel antwoord te geven. 
 
a Het personeelsbeleid van de afdeling service is nog gebaseerd op het 

oude ambtelijke dienstverband van de verschillende 
kabelmaatschappijen. 
 

b Er is sprake van een verouderde infrastructuur. Steeds meer 
abonnees maken gebruik van digitale diensten via een netwerk dat 
oorspronkelijk bedoeld is voor een analoog tv-signaal. Een groot deel 
van de bedrijfskosten wordt veroorzaakt door soft- en hardware die 
nodig is om het oude netwerk bedrijfszeker te houden. 

 
Ons advies is daarom tweeledig: 
 
1 Op korte termijn stellen wij voor om de uitvoerende tak van afdeling 

service af te stoten en deze taken te laten uitvoeren door zzp’ers. 
 

2 Vervolgens stellen wij voor om het oude kabelnet te vervangen door 
een beduidend minder storingsgevoelig glasvezelnet. Het oude 
kabelnet is volledig afgeschreven. De investering in een nieuw 
glasvezelnet verdient zich op twee manieren terug: er komt een grote 
besparing op de (service)kosten en er komt een groter en beter 
aanbod van diensten waarvoor abonnementhouders bereid zijn meer 
te betalen. We verwachten bovendien een terugkeer van vertrokken 
klanten. 
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Informatiebron 8 
 
Servicekosten 
 
De totale servicekosten bestaan uit loonkosten, kosten van het wagenpark 
en overige kosten van de serviceafdeling. 
 
Oude situatie Voorstel SSDL 
Loonkosten  
De werknemers van de service- 
afdeling hebben een vast 
arbeidscontract bij CEu. 
 
 

 
Een zzp’er is zelfstandig. Per 
bezoek ontvangt een zzp’er € 100,- 
starttarief voor kosten en arbeid van 
het eerste half uur. Ieder volgend 
blok van een half uur ontvangt de 
zzp’er € 40,-. Er wordt gerekend in 
blokken van een half uur. Van de 
bezoeken duurt 80% één uur. De 
overige bezoeken duren een half 
uur. 
 

Wagenpark 
De totale kosten van het wagenpark 
voor de servicemonteurs bedragen  
€ 8.500.000,- per jaar.  
 
 

 
Een zzp’er zorgt voor eigen vervoer. 
De kosten daarvan worden vergoed 
via het starttarief. 
Het oude wagenpark wordt verkocht 
tegen de boekwaarde. 
 

Overige kosten 
De overige kosten van de service-
afdeling bedragen € 38.500.000,- 
per jaar. 
 

 
De overige kosten worden 
gehalveerd, omdat een deel van de  
administratieve organisatie vervalt. 
  

Opbrengsten 
Aan abonnees worden geen kosten 
doorberekend. 

 
Als een storing wordt veroorzaakt 
door een abonnee (foute aansluiting 
of software-instellingen), dan 
worden € 35,- voorrijkosten van de 
zzp’er doorberekend aan de klant. 
Naar schatting is dit in 40% van de 
bezoeken het geval. 
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Informatiebron 9 
 
Verwachtingen betreffende de inzet van zzp’ers en de investering in 
het glasvezelnet. 
 
 
servicemonteurs Er komt van 2013 tot en met 2016 een programma 

om alle in dienst zijnde servicemonteurs om- of bij  
te scholen. Op 1 januari 2017 zijn er geen  
servicemonteurs meer in dienst van CEu. 
 
Een servicemonteur is gemiddeld één keer per jaar 
nodig bij 5% van de abonnees, onder de condities 
uit informatiebron 8. De overige abonnees hebben 
geen servicemonteur nodig. 
 

aansluitingen Ieder jaar worden op 1 januari 25.000  
aansluitingen aan het bestand toegevoegd. 
 

glasvezelnet Naar verwachting zijn begin 2017 alle  
aansluitingen voorzien van glasvezel. Pas dan 
starten de afschrijvingen op het glasvezelnet.  
Deze komen in plaats van de kosten die nodig zijn  
om het oude analoge net operationeel te houden. 
 

 Van alle glasvezelaansluitingen is in 2017  
85% abonnee. 
 

omzet De gemiddelde omzet per abonnee bedraagt in  
2017 € 45,- per maand. 

 
kosten in 2017, 
bestaande uit: 

a de kosten voor de zzp’ers, nadat de kosten  
die aan de abonnees konden worden 
doorgerekend hier vanaf getrokken zijn. 

b de afschrijvingskosten glasvezelnet.  
Deze bedragen € 43.356.000,-. 

c de overige constante bedrijfskosten.  
Deze bedragen € 600.000.000,- per jaar. 

d de variabele bedrijfskosten.  
Deze bedragen € 175,- per abonnee per jaar. 

 
 

einde  
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management & organisatie VWO 2013-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 10  
 
opbrengsten 

 
totaal

 
- abonnementen 

 
  49.000 

 
- losse overtochten 

  
280.000 

  
 
totale opbrengsten 

 
329.000

   
 
kosten 

  

 
- afschrijving veerpont 

  
           ………..  

 

 
- loonkosten 

  
  78.300 

 

 
- onderhoudskosten 

  
 ..……… 

 

 
- brandstofkosten oude veerpont 

  
    6.000 

 

 
- brandstofkosten nieuwe veerpont 

  
  63.000  

 

 
- interestkosten 

  
  ……… 

 

 
- verzekeringskosten 

  
    2.500 

 

   
 
totale kosten 

   
………...…..

   
 
totaal winst/verlies1) 

 
………...…..

 

 
berekeningen: zie ommezijde 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

noot 1 doorhalen wat niet van toepassing is 
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berekeningen: 
 
afschrijving veerpont  

 
onderhoudskosten  

 
interestkosten  

 
 

 17  
Dharma 2013

0 50 100 150 200 250 300

€ x 1.000

afzet x 1.000 dozen

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

 
 
berekeningen: 
 
teelt en afzet 
(in aantallen dozen) 

totale constante 
kosten (€) 

totale dekkings- 
bijdrage (€)  

totale winst (€) 

 
0  

 
……… 

 
……… 

 

 
200.000 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
300.000 

 
……… 

 
……… 

 

Pagina: 585Voor 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).



 VW-0251-a-13-1-u 3 / 3 lees verder ►►►

 26  

verwachte nettowinst (getallen in euro’s) over 2017 
opbrengsten   
 
omzet abonnees 

  
…………………. 

   
kosten   
zzp’ers na doorberekening 
aan abonnees 

 
………………………. 

 

 
afschrijvingskosten 

 
………………………. 

 

 
overige constante kosten 

 
………………………. 

 

 
variabele bedrijfskosten 

 
………………………. 

 

   
…………………….. 

nettowinst    
…………………….. 

 
De verwachte nettowinst in procenten van de omzet is: 
 
………... 
 
conclusie: 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
berekeningen: 
 
omzet abonnees  

 
 
 

variabele bedrijfskosten  
 
 
 

verwachte winst in procenten van de 
omzet 

 
 
 
 

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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erratumblad 2013-1 
 

management & organisatie vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Uitwerkbijlage 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo op dinsdag 28 mei, aanvang 
13.30 uur, moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling 
moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
 
Op pagina 2 van de uitwerkbijlage moet boven de grafiek behorende bij opgave 17 het 
jaartal 
 
2013 
 
vervangen worden door: 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
drs. H.W. Laan 
 

Pagina: 587Voor 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).



 VW-0251-a-13-1-c 

     
 

Correctievoorschrift VWO 

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 
 
 
 
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; 

Pagina: 589Voor 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).



 VW-0251-a-13-1-c 3 lees verder ►►► 
 

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 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 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.) 
 
 

Pagina: 591Voor 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).



 VW-0251-a-13-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
0,20 x 200.000 + 0,25 x (3.400.000 - 200.000) = € 840.000 
De acountant heeft gelijk. 
 

 2 maximumscore 3   
• vennootschapsbelasting   840.000 1 
• dividendbelasting 0,15 x 0,20 x 2.500.000 = 75.000 

netto cashdividend 0,07 x 2.500.000 - 75.000 =    100.000 
mutatie post Liquide middelen € 1.015.000 2 

 
 3 maximumscore 2 

200
25.000

x 100.000 = € 800 

 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
• De drukste periode is de avondspits, dus er moeten dan maximaal 

56
0,80

 = 70 personenauto’s worden overgezet  1 

• Dat zijn gemiddeld  70
122 x  
2

 = 5,83 auto’s per overtocht, dus de keuze 

valt op optie 2 (veerpont die maximaal 8 auto’s tegelijk kan overzetten) 1 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Heen en Weer loopt het risico dat ze haar vooruitbetaalde bedragen 

kwijt is als ten tijde van de bouw van de veerpont Giessen nv failliet 
gaat. 

− Als de veerpont bij oplevering niet blijkt te voldoen aan de   
specificaties, is het lastig om de vooruitbetaalde bedragen terug te   
krijgen. 

 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 1 
De onderhoudskosten zijn bepaald op 3% van de aanneemsom en worden 
dus jaarlijks gelijk verondersteld. De werkelijke onderhoudskosten zullen, 
naarmate de levensduur van de veerpont verder is gevorderd, 
waarschijnlijk niet gelijk blijven.  
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste berekening zijn: 
− GR: 

n = 40, i = 5, T = 26.225, BGN, FV = 0, solve PV = 472,496,89  
dus € 472.500,- 

− investeringssubsidie 26.225 x 
391,05 1,05

0,05

−−  = 472.496,89  

dus € 472.500,-. 
 

 8 maximumscore 2 
benodigd bedrag:  2.500.000 
grootte hypothecaire lening: 80% van 2.500.000 = 2.000.000 
investeringssubsidie                                                 472.500   
      2.472.500 
te betalen uit liquide middelen 27.500 
 

 9 maximumscore 4 

• interest januari – februari 
( )3 x 500.000 x 2,5 x 2

100 x 6
 = 12.500 1 

• interest maart – augustus 2,5% van 2.000.000 = 50.000 1 
• interest september – december  

2,5% van {(2.000.000 – (58.000 – 50.000)} x 4
6

 = 33.200  

totaal €  95.700 2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 4 
opbrengsten  totaal 
- abonnementen  49.000  
- losse overtochten 280.000  
   
totale opbrengsten  329.000 
   
kosten   
- afschrijving veerpont 50.000  
- loonkosten 78.300  
- onderhoudskosten 62.500  
- brandstofkosten oude veerpont   6.000  
- brandstofkosten nieuwe veerpont 63.000  
- interestkosten 99.700  
- verzekeringskosten     2.500  
   
totale kosten  362.000 
   
totaal winst/verlies    33.000  
 
berekeningen: 
 
afschrijving veerpont 2.500.000 - 4% van 2.500.000

40
 x 10

12
 

onderhoudskosten 3% van 2.500.000 x 10
12

   

interestkosten 95.700 (vraag 9) + 4.000 
 

 
• afschrijving 1 
• onderhoudskosten  1 
• interestkosten 1 
• verlies 1 
 
Opmerking 

Als de kandidaat bij vraag 10 de factor 10
12

 vergeten is, wordt hiervoor  

1 scorepunt in mindering gebracht. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 3 
• De opbrengsten dienen 33.000 + 23.000 = 56.000 hoger te worden om 

te voldoen aan de gestelde voorwaarde b 1 
 
• Voorbeelden van een juiste vervolgberekening zijn: 

− De extra opbrengst moet 56.000 hoger zijn, i.c. 56.000
280.000

 is 20%. 

personenauto 2 + 20% van 2 = € 2,40  
(brom)fiets 1 + 20% van 1 = 1,20 

 
− Stel de verhoging van het losse tarief voor een personenauto op Y 

(120.000Y + 40.000 x 0,5Y) = 56.000 

Y = 56.000
140.000

 = 0,40 

 
Het overzettarief voor een personenauto wordt dan 2 + 0,40 = € 2,40;  
Het overzettarief voor een (brom)fiets wordt dan 1 + 0,20 = € 1,20 2 

 
 12 maximumscore 3 

• Aan voorwaarde a wordt voldaan: 27.500 <  50.000 1 
• Aan voorwaarde b wordt voldaan, na verhoging van de overzettarieven.  

De toegestane verhoging van het overzettarief voor een personenauto 
is € 0,50, dat van een (brom)fiets € 0,25. De vereiste (ten behoeve van 
de realisatie van voorwaarde b) verhoging van de overzettarieven is 
geringer dan de toegestane verhoging 1 

• Heen en Weer zal de nieuwe veerpont aanschaffen 1 
 
 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste berekening: 

• dekkingsbijdrage per doos 8.000.000
100.000

 = 80 1 

• 100% = 20% + 55 + 33 + 80    
80% = 168   
100% = 210 1 

• 106% = € 222,60 1 
 

 14 maximumscore 2 
• De variabele kosten nemen af. Daardoor zal de dekkingsbijdrage per 

product toenemen  1 
• en zal de lijn een steiler verloop hebben 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 1 
135.000.000

15
 + 1.925.000 = € 10.925.000 

 
 16 maximumscore 1 

 200.000 x (215 – 95) – 10.925.000 = € 13.075.000 
 

 17 maximumscore 3 
 

 
 
berekeningen: 
 
teelt en afzet 
(in aantallen 
dozen) 

totale 
constante 
kosten (€) 

totale 
dekkingsbijdrage 
(€) 

totale winst 
(€) 

0  10.925.000 0  
200.000 10.925.000 200.000 x (215 - 

95) = 24.000.000 
 
13.075.000 

300.000 10.925.000 300.000 x (215 - 
95) = 36.000.000 

 

 
• juiste berekeningen  1 
• lijn van de totale constante kosten + lijn van de totale dekkingsbijdrage 1 
• winst in grafiek  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− Ruimtekosten: Zara heeft een kleiner winkeloppervlakte nodig als zij 

zelf minder voorraad aanhoudt. 
− Rentekosten: Zara hoeft minder in voorraad te investeren, dus minder 

vermogensbeslag. 
− Risicokosten: Bij een kleinere voorraad dalen ook de kosten om de 

risico’s van brand, diefstal etc. af te dekken. 
 

 19 maximumscore 2 
100
60

x 46.080 = € 76.800 x 1,19 = € 91.392 

 
 20 maximumscore 1 

91.392 x 1,25
1.600

 = 114.240
1.600

 = € 71,40 

 
 21 maximumscore 2 

114.240
1,20

 = 95.200 – 76.800 = € 18.400 

 
 

Opgave 5 
 

 22 maximumscore 2 
2.765.400 x 0,70 x 34,84 x 12 = € 809.310.902,40 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
• de loonkosten. De zzp’ers zijn niet in dienst van CEu. Als er geen  

storingsmeldingen zijn, heeft CEu geen loonkosten  1 
• het wagenpark. De zzp’er is verantwoordelijk voor eigen vervoer. Als 

er geen storingsmeldingen zijn, heeft CEu geen autokosten  1 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Afschrijvingen zijn een manier om de uitgave van de investering als 

periodieke kosten uit te smeren over de jaren waarin het netwerk in 
gebruik is en via de kostprijs ten laste te brengen van de consumenten.  

− Al is er geen technische veroudering, er is wel sprake van 
economische veroudering. De techniek kan na verloop van tijd 
vervangen worden door een ander (bij voorbeeld draadloos/satelliet) 
systeem.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 3 
• aantal door zzp’ers bezochte abonnees in 2017 

(2.765.400 + 5 x 25.000) x 0,85 x 0,05 = 122.842  1 
• 122.842 x 0,8 x 140 =  13.758.304 

122.842 x 0,2 x 100 = 2.456.840 1 
• Opbrengst zzp 122.842 x 0,4 x 35 = 1.719.788 -  

 € 14.495.356  1 
 

 26 maximumscore 4 
verwachte nettowinst (getallen in euro’s) over 2017 

opbrengsten   
omzet abonnees  1.326.693.600 
   
kosten   
zzp’ers na 
doorberekening aan 
abonnees  

 
14.495.356 

(zie vraag 25) 

 

afschrijvingskosten 43.356.000  
overige constante 
kosten 

600.000.000  

variabele 
bedrijfskosten 

429.947.000  

   1.087.798.356  
nettowinst   238.895.244 

 
De verwachte nettowinst in procenten van de omzet is 18%. 
 
conclusie: 
Ja, de inzet van zzp’ers en de investering in het glasvezelnetwerk gaan 
door, want 18% > 12%. 
 
berekeningen: 
omzet abonnees (2.765.400 + 5 x 25.000) x  

0,85 x 45 x 12  

variabele bedrijfskosten 2.890.400 x 0,85 x 175 
 

verwachte winst in procenten van 
de omzet 

238.895.244
1.326.693.600

 x 100% 

 
• omzet 1 
• kosten zzp’ers + afschrijvingskosten + overige constante kosten 1 
• variabele bedrijfskosten + nettowinst 1 
• 18% en conclusie 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
− De voorraad laptops is gedateerd en moeilijk te verkopen. 
− De waardering van de voorraad laptops is niet eenduidig vast te 

stellen. 
 

 28 maximumscore 2 
1 Door de voorraden te verkopen, nemen de liquide middelen toe en de 

voorraden af. De teller in de quick ratio verbetert. De noemer blijft 
gelijk, dus verbetert de quick ratio. 

2 De afname van de debiteuren en de toename van de liquide middelen 
heffen elkaar op. De teller in de quick ratio blijft onveranderd. De 
noemer blijft gelijk, dus verbetert de quick ratio niet.  

 
Opmerkingen 
− Zowel tellereffect als noemereffect moeten bij beide acties worden 

genoemd. 
− Per juist antwoord per actie 1 scorepunt toekennen. 
 
 

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  
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VW-0251-a-13-1-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2013-1 
 

management & organisatie 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo. 
 
Bij het centraal examen management & organisatie: 
 
 
Indien op pagina 6 bij vraag 7 de onjuiste formule van het formuleblad van de bijlage is 
gebruikt en hierdoor een uitkomst is gegeven van € 550.722,02, moet dit goed worden 
gerekend.  
 
Indien hierdoor op pagina 6 in vraag 8 een investeringssubsidie is gebruikt van 
€ 550.722,02 en de conclusie getrokken wordt dat er geen eigen liquide middelen nodig 
zijn, moet dit goed worden gerekend.  
 
Indien hierdoor op pagina 8 bij vraag 12 bij het eerste deelscorebolletje het antwoord is 
gegeven: 
Aan voorwaarde a wordt voldaan: 0 ˂ 50.000 
hiervoor 1 deelscorepunt toekennen. 
 
 
 
Toelichting: 

De formule op het formuleblad in de bijlage die hoort bij vraag 7 is niet juist weergegeven. Het 
gevonden antwoord op vraag 7 werkt door in vraag 8 en in voorwaarde a bij vraag 12. 

De juiste formule had moeten zijn:  

Cn  T x 
 1 - n (1 i)-(1+i)

i
  

 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie 
vwo. 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
drs H.W. Laan 
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Examen VWO 

2013 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.  
 
Industriële onderneming Houdijk bv heeft voor het berekenen van de 
fabricagekostprijs van het product Maja in 2012 onder andere de volgende 
voorcalculatorische gegevens verzameld: 
 grondstoffen: 4 kilogram à € 20,- per kilogram 
 directe loonkosten: 0,5 manuur à € 50,- per manuur 
 opslag ter dekking van de indirecte fabricagekosten: 60% van de 

directe fabricagekosten. 
 

1p 1 Wat wordt verstaan onder indirecte kosten? 
 
Houdijk hanteert voor de berekening van de fabricagekostprijs in 2012 de 
primitieve opslagmethode en stapt met ingang van 2013 over op de 
verfijnde opslagmethode.  
 
De indirecte fabricagekosten in 2013 worden verdeeld in fabricagekosten 
die samenhangen met de grondstofkosten, met de directe loonkosten en 
met beide kosten. Daartoe zijn de onderstaande gegevens verzameld. 
 
De indirecte fabricagekosten in 2012 zijn € 11.100.000,-. 
 
indirecte fabricagekosten samenhangend met: 
 grondstoffen direct loon grondstoffen 

en direct loon
in 2012 € 6.000.000 € 2.100.000 € 3.000.000 
verandering in 2013 ten 
opzichte van 2012 

 
-9% 

 
+2% 

 
-12% 

 
directe fabricagekosten grondstoffen direct loon 
in 2012 € 12.500.000 € 6.000.000 
verandering in 2013 ten opzichte 
van 2012 

 
+4% 

 
+2% 

 
3p 2 Bereken de drie opslagpercentages die in 2013 worden gehanteerd bij de 

berekening van de fabricagekostprijs van Maja. 
 

2p 3 Bereken de fabricagekostprijs van Maja in 2013. 
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Opgave 2 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
Hondenpoep staat op de eerste plaats op de lijst van buurtproblemen, die 
de gemeente Middelburg in 2013 wil aanpakken. De gemeenteraad heeft 
het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) opgeroepen met 
voorstellen te komen voor een actievere en effectievere aanpak van het 
hondenpoepprobleem. 
Op dit moment gaat het beleid niet veel verder dan dat er een 
opruimplicht is, maar de gemeente controleert niet.  
De verantwoordelijke wethouder Poppe komt met de volgende twee  
voorstellen naar het College van B&W. 
 
a De inzet van acht stadswachten uit een uitkeringssituatie en  

acht buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) om de opruimplicht 
van de hondenbezitters te controleren. 

 
b De inzet van minimaal drie poepzuigers (zie afbeelding in  

informatiebron 4) om de hondenpoep op te ruimen. 
 
Wethouder Poppe wil het liefst beide voorstellen realiseren. Wethouder 
Aalberts van financiën heeft een voorwaarde. De jaarlijkse kosten van 
beide voorstellen samen mogen de opbrengsten van de hondenbelasting 
met niet meer dan € 275.000,- overtreffen. Voorstel a heeft de prioriteit 
van Poppe. 
 
Hondenbelasting 
 
Op basis van het aantal honden per 1 april 2013 in Middelburg is het 
totale bedrag van de belastingaanslagen € 217.608,-. In informatiebron 1 
is de wijze van betaling van de hondenbelasting in de gemeente 
Middelburg opgenomen. 
 
De gemeente verwacht dat op 1 augustus 2013 85% van de 
hondenbelasting over 2013 ontvangen is. De gemeente voert een 
administratie met maandelijkse resultatenberekening. 
 

2p 4 Bereken het bedrag dat de gemeente Middelburg als vooruitontvangen 
hondenbelasting over 2013 op haar balans per 1 augustus 2013 zal 
opnemen. 
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Voorstel a. Stadswachten en BOA’s 
 
In informatiebron 2 zijn gegevens over stadswachten en BOA’s 
opgenomen. 
In informatiebron 3 staan gegevens over de opbrengsten en kosten van 
stadswachten en BOA’s. 
 
Een gemeente kan in plaats van inschakeling van het Centraal Justitieel 
Incasso Bureau (CJIB) ook zelf de opgelegde boetes innen en invorderen. 
 

2p 5 Geef twee financiële voordelen voor een gemeente die het CJIB 
inschakelt in plaats van zelf de boetes te innen. 
 

2p 6 Toon via een berekening aan dat 300 boetes hondenpoep in Middelburg 
in 2013 zijn uitgeschreven. 
 

2p 7 Toon via een berekening aan dat de inzet van een team van één 
stadswacht en één BOA de gemeente Middelburg in 2013 € 21.500,- als 
vergoeding van het CJIB oplevert. 
 
De gemeente Middelburg neemt alleen die stadswachten in dienst, 
waarvoor zij een loonkostensubsidie kan ontvangen.  
 

2p 8 Bereken voor de gemeente Middelburg de loonkosten in 2013 (in hele 
euro’s) per team van één stadswacht en één BOA. Houd hierbij rekening 
met de ontvangen vergoeding van het CJIB en de loonkostensubsidie. 
 
Voorstel b. Poepzuigers 
 
Voor de eventuele inzet van de poepzuigers onderzoekt de gemeente 
Middelburg 2 alternatieven: 
1 Het beschikken over poepzuigers via financial lease en huren van 

bedienend personeel. De gemeente heeft bij Jan Heybroek bv 
informatie over poepzuiger LM-TRAC 286 ingewonnen (zie 
informatiebron 4). Eén poepzuiger wordt normaal 1.350 uur per jaar 
ingezet. Een poepzuiger wordt bestuurd door een machinist.  
De gemeente huurt de machinist via een uitzendbureau voor een 
bedrag van € 22.875,- per jaar. 

2 Het voor 1.350 uur per poepzuiger huren van een externe partij om de 
poep op te zuigen. De gemeente Vlissingen biedt de gemeente 
Middelburg de mogelijkheid om haar poepzuigers (inclusief machinist) 
te huren voor € 28,- per uur. 

 
2p 9 Geef een voordeel voor de gemeente Middelburg indien zij poepzuigers 

huurt bij de gemeente Vlissingen in plaats van hierover via financial lease 
bij Jan Heybroek te kunnen beschikken. 
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De maandelijkse leasetermijn voor een poepzuiger LM-TRAC 286 
bedraagt € 625,- en is gebaseerd op de aankoopprijs van € 26.926,97. 
 

1p 10 Toon aan dat dit leasebedrag gebaseerd is op deze aankoopprijs. Ga 
hierbij uit van de uitgangspunten van Jan Heybroek (zie formuleblad en 
informatiebron 4). 
 

2p 11 Bereken de kosten per uur per poepzuiger inclusief machinist voor de 
gemeente Middelburg als zij via financial lease kan beschikken over de 
poepzuiger. 
 
De bijkomende kosten bij financial lease bedragen € 8.000,- per 
poepzuiger. 
 

2p 12 Geef twee voorbeelden van deze bijkomende kosten bij financial lease. 
 
Indien de gemeente Middelburg bij aanschaf zou kiezen voor financial 
lease, stelt wethouder Aalberts van financiën dat door financial lease de 
solvabiliteit verslechtert. 
Bij financial lease wordt het duurzaam productiemiddel op de balans 
gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige 
leaseverplichtingen.  
 

2p 13 Leg de stelling van wethouder Aalberts uit. 
 
Conclusie 
 

3p 14 Laat door middel van een berekening zien voor elk van beide voorstellen 
van wethouder Poppe of ze financieel mogelijk zijn. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in. 
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Opgave 3 
 
Stichting FC Ommeland is een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) met 
Delfzijl als thuisplaats. BVO’s staan onder financieel toezicht van de 
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Het boekjaar (seizoen) 
loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 
Op 27 december 2012 ziet de interne balans van FC Ommeland er als 
volgt uit: 
 
Debet Balans FC Ommeland 27-12-2012 

(getallen x € 1) 
Credit

Transferwaarde spelers 700.000 Eigen vermogen  990.000
Grond 1.200.000 Hypothecaire lening 205.000
 
Stadion 220.000

2% Lening gemeente 
Delfzijl 700.000

 
 
 
Overige vaste activa 210.000

Vooruitontvangen 
bedragen 
seizoenkaarten januari-
juli 2013 230.000

Te ontvangen 
sponsorgelden 150.000

 
Crediteuren    410.000

ABN AMRO     55.000  
 2.535.000  2.535.000

 
Op 27 december 2012 komen het stichtingsbestuur van FC Ommeland, 
het gemeentebestuur en de BusinessClub Delfzijl in spoedvergadering bij 
elkaar. Er zijn drie acute problemen: 
 Groothandel Wiebe Stallinga, de grootste crediteur, heeft 

aangekondigd dat alle openstaande rekeningen van FC Ommeland 
voor het einde van het kalenderjaar moeten worden betaald. 

 De balanspost Transferwaarde spelers op de balans betreft de 
verwachte opbrengsten van transfers aan het einde van het seizoen. 
De KNVB heeft aangekondigd dit niet langer te accepteren. 
Opbrengsten mogen pas worden opgenomen als ze gerealiseerd zijn. 
De post Transferwaarde spelers zal onmiddellijk moeten verdwijnen 
van de balans. 

 De penningmeester geeft aan dat hij niet kan garanderen dat komende 
maand de salarissen kunnen worden betaald. 

 
1p 15 Onder welke categorie vaste activa valt de balanspost Transferwaarde 

spelers? 
 

2p 16 Welke van de bovenstaande drie acute problemen kan niet direct de 
aanleiding zijn tot een mogelijke faillissementsaanvraag voor FC 
Ommeland? Verklaar het antwoord. 
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Met de woorden “l make you an offer you can’t refuse” legt aannemer 
Harm Hobbema, lid van de BusinessClub Delfzijl, aan het gemeente- en 
stichtingsbestuur het volgende reddingsplan per 31 december 2012 voor: 
 
Grond Aannemersbedrijf Harm Hobbema neemt de grond 

over tegen de balanswaarde en tegen directe 
betaling. 

Stadion In verband met groot achterstallig onderhoud neemt 
aannemersbedrijf Harm Hobbema het stadion over 
voor het symbolische bedrag van € 0,01 en zal het 
aannemersbedrijf het stadion vervolgens renoveren 
en exploiteren. 

Sponsorgelden Als hoofdsponsor zal het aannemersbedrijf per 
direct alle nog te ontvangen sponsorgelden betalen. 

Vreemd vermogen Met bovenstaande ontvangsten uit het reddingsplan 
lost FC Ommeland direct de hypothecaire lening af 
en betaalt ze alle crediteuren. Vervolgens zal aan de 
gemeente Delfzijl de 2% lening worden terugbetaald 
voor zover dat nodig is om aan de eis van de KNVB 
te voldoen dat een BVO een solvabiliteit (EV/VV) 
heeft van minimaal 0,1. 

 
Het gemeentebestuur en het stichtingsbestuur van FC Ommeland gaan 
akkoord. Op 31 december 2012 is het hele plan uitgevoerd. 
Het besluit van de KNVB ten aanzien van de transferwaarde spelers en 
de uitvoering van het reddingsplan hebben gevolgen voor het eigen 
vermogen op 31 december 2012. 
 

2p 17 Bereken de maximale omvang van het vreemd vermogen per  
31 december 2012 als gevolg van de solvabiliteitseis van de KNVB. 
Bereken hiertoe eerst de omvang van het eigen vermogen op  
31 december 2012. 
 

3p 18 Stel de interne balans van FC Ommeland per 31 december 2012 op, na 
uitvoering van het besluit van de KNVB en uitvoering van het plan.  
Alle ontvangsten en uitgaven lopen via de ABN AMRO bank.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in. 
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Opgave 4 
 
In deze opgave is het btw tarief 19%. 
 
Van De Groot Kantoorartikelen bv is bekend: 
 
 31 maart 2013 1 maart 2013 
voorraad €    80.000,- €   70.000,- 
debiteuren €  303.450,- € 273.700,- 
crediteuren €  113.050,- € 119.000,- 
 
 Van de verkopen wordt 85% één maand na de aankoop betaald, de 

rest van de verkopen wordt contant betaald. 
 Van de inkopen van De Groot is 50% op rekening. De termijn van het 

leverancierskrediet is 1 maand.  
 Alle inkopen en verkopen vinden regelmatig verspreid over de maand 

plaats. 
 Alle nog te ontvangen en te betalen bedragen per 1 maart 2013 zijn in 

de loop van maart 2013 respectievelijk ontvangen en betaald. 
 

2p 19 Bereken de opbrengsten van maart 2013. 
 

2p 20 Bereken de ontvangsten in maart 2013. 
 

3p 21 Bereken de inkoopwaarde van de omzet van maart 2013. 
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Opgave 5 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7.  
 
De legende van Schinderhannes, leider van een struikroversbende rond 
1870, geniet in Limburg en de Achterhoek grote bekendheid. 
Filmproducent Mokino bv overweegt deze legende in de zomer van 2013 
te gaan verfilmen om deze film vervolgens in de bioscopen en op dvd uit 
te brengen. Mokino gaat ervan uit dat de exploitatieperiode loopt van  
15 juni 2013 tot 15 juni 2014.  
Mokino wil bij de financiering ook particuliere beleggers aantrekken en 
hen voldoende rendement in het vooruitzicht stellen.  
 
In informatiebron 5 wordt uiteengezet hoe een film wordt geproduceerd en 
vervolgens wordt gedistribueerd.  
In informatiebron 6 is een gedeelte uit de distributieovereenkomst, die 
filmproducent Mokino met filmdistributeur Eye Film bv wil sluiten om de 
film Schinderhannes uit te brengen, opgenomen. 
 

1p 22 Leg uit welk belang filmdistributeur Eye Film heeft om mee te betalen aan 
de kosten van filmproducent Mokino voor filmkopieën en reclame, de 
zogenaamde print & advertising (P&A). 
 
Filmdistributeur Eye Film kan ervoor kiezen het aan de filmproducent 
Mokino te betalen minimum guarantee bedrag (MG) op de balans onder 
de vaste activa op te nemen. 
 

2p 23 Geef de in informatiebron 5 genoemde reden waarom filmdistributeur Eye 
Film deze MG niet activeert, maar in de periode van betalen onmiddellijk 
ten laste van het resultaat brengt. Verklaar het antwoord. 
 
Filmproducent Mokino schat de totale productiekosten van de film 
Schinderhannes op € 1.147.500,-. 
Bij aanvang van de productie van de film Schinderhannes moet 
filmproducent Mokino de volledige productiekosten kunnen financieren. 
De diverse financieringsmogelijkheden zijn in informatiebron 7 
opgenomen.  
 

3p 24 Toon dat met een berekening aan dat filmproducent Mokino 130 
participaties moet uitgeven om de volledige productiekosten van de film  
Schinderhannes te kunnen financieren. 

Pagina: 609Voor 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).



 VW-0251-a-13-2-o 10 / 11 lees verder ►►►

Alleen particuliere beleggers die door de fiscale aftrek van hun participatie 
52% belasting besparen, zullen participaties aanschaffen. 
Storting van de participaties moet uiterlijk 15 juni 2013 plaatsvinden. Een 
jaar later, op 15 juni 2014, wordt de particuliere beleggers een uitkering in 
het vooruitzicht gesteld. Andere uitkeringen aan particuliere beleggers 
worden niet verwacht. 
Filmproducent Mokino verwacht dat particuliere beleggers in de film 
Schinderhannes beleggen als zij minimaal een rendement van 7,5% op 
jaarbasis van hun belegging na aftrek van het belastingvoordeel, gaan 
behalen. 
 

2p 25 Bereken de uitkering, die filmproducent Mokino uiterlijk 15 juni 2014 per 
participatie moet betalen om de particuliere beleggers minimaal 7,5% 
rendement te bieden. 
 
Naast de uitkering aan particuliere beleggers moet filmproducent Mokino 
uiterlijk 15 juni 2014 de renteloze lening en het vooruitontvangen MG 
verrekenen. 
Filmdistributeur Eye Film verwacht per verkocht bioscoopkaartje van de 
film Schinderhannes € 7,55 te ontvangen. Hiervan draagt Eye Film 66% af 
aan Mokino. 
 

3p 26 Bereken hoeveel bioscoopkaartjes van de film Schinderhannes er 
minimaal verkocht moeten worden opdat de filmproducent Mokino aan 
particuliere beleggers een rendement van 7,5% kan bieden. 
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Opgave 6 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Op de balans per 31 december 2012 van Mudde bv staat onder andere 
het onderstaande vermeld met betrekking tot de machine XR-7: 
 
Machine € ………  
Afschrijving machine € ………  
  € 645.000 

 
Op deze machine, die op 1 april 2008 is aangeschaft, wordt per jaar 12% 
van de aanschafprijs afgeschreven. Over delen van een jaar wordt naar 
evenredigheid afgeschreven.  
De waarde van de machine op de balans is gebaseerd op de 
aanschafprijs. De restwaarde is € 60.000,-.  
 

2p 27 Bereken de aanschafprijs van de machine.  
 

2p 28 Bereken de geschatte levensduur van de machine. 
 
De directie van Mudde wil met ingang van 1 januari 2013 de waarde van 
de machines op de balans niet meer baseren op de aanschafprijs, maar 
op de vervangingswaarde. Op 1 januari 2013 is de vervangingswaarde  
€ 2.000.000,-. De restwaarde wordt € 80.000,-. De levensduur van de 
machine blijft gelijk aan die in de bovenstaande situatie. 
 

3p 29 Geef aan met welke bedragen welke posten op de balans van 1 januari 
2013 zullen veranderen of ontstaan door de wens van de directie? Licht 
elk bedrag toe met een berekening. 
 
Door het waarderen van de machine op basis van de vervangingswaarde 
stijgt het eigen vermogen. Mudde wil de inventaris uitbreiden.  
 

2p 30 Kan deze stijging van het eigen vermogen direct worden gebruikt voor het 
(voor een deel) financieren van de uitbreiding van de inventaris van 
Mudde? Motiveer het antwoord. 
 
 

einde  
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Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van vraag 10 zijn de volgende formules 
beschikbaar: 
 

 10  
formules voor samengestelde interest 
gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal termijnen 
i = interest 
 
formules: 

i = 
p

100
 

 
C = K x (1 + i)-n 
 

Cn = T x 
 -n

1- 1 + i

i
   

 
E = K x (1 + i)n 

 

En = T x (1 + i) 
1 n(1 + i)

i
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Informatiebron 1 
 
Hondenbelasting gemeente Middelburg 
 
 De situatie op 1 april is bepalend voor de belastingaanslag voor het 

kalenderjaar 2013. Aanschaf van een hond na 1 april leidt niet meer 
tot belastingheffing in het betreffende kalenderjaar. 

 Verhuizing naar een andere gemeente of afstand doen van de 
hond(en) – door overlijden, verkoop, asiel etc. – na 1 april leidt niet tot 
restitutie van de verschuldigde belasting voor de resterende maanden 
van het kalenderjaar. 

 De belastingaanslag wordt in de maand april verstuurd. De 
hondeneigenaar ontvangt met de aanslag drie acceptgiro’s waarmee 
hij de belasting in drie gelijke termijnen kan betalen op 31 mei, op  
30 juni en op 31 juli. 

 
 

Informatiebron 2 
 
Stadswachten en buitengewoon opsporingsambtenaren 
 
Om de opruimplicht voor hondenpoep te handhaven, is het noodzakelijk te 
controleren. Daarbij is een gecombineerde inzet van stadswachten en 
buitengewone opsporingsambtenaren (BOA), waarbij teams gevormd 
worden van één stadswacht en één BOA, het meest effectief. 
Het hoofddoel van stadswachten is om het gevoel van veiligheid van onze 
burgers te vergroten. De belangrijkste middelen van de stadswachten om 
hun doel te bereiken, zijn zichtbaar voor de burger aanwezig zijn en 
burgers die regels overtreden aanspreken op hun gedrag. Stadswachten 
hebben echter geen enkele directe repressieve mogelijkheid burgers die 
letterlijk ongehoorzaam zijn terecht te wijzen. Burgers laten zich daarom 
er ook lang niet altijd iets aan gelegen liggen als ze door stadswachten 
worden aangesproken. 
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Informatiebron 3 
 
Opbrengsten/boetes van stadswachten en buitengewoon 
opsporingsambtenaren 
 
Stadswachten moeten vergezeld worden door een BOA, die een proces-
verbaal kan uitschrijven bij een overtreding. Inning en invordering van de 
boete worden door de gemeente overgedragen aan het Centraal Justitieel 
Incasso Bureau (CJIB). Het CJIB stuurt naar de overtreder een definitieve 
strafbeschikking met een acceptgiro. 
Gemeenten krijgen binnen een maand een vergoeding van het CJIB voor 
elke opgelegde definitieve strafbeschikking. Deze bedraagt voor parkeren 
€ 25,- en voor hondenpoep € 40,-, ongeacht de hoogte van de boete.  
 
Gemiddeld schrijft een BOA in een gemeente in totaal 680 processen-
verbaal per jaar uit voor parkeren en hondenpoep. Dit levert gemiddeld 
€ 20.600,- per jaar aan vergoeding van het CJIB op.  
Omdat de gemeente Middelburg prioriteit geeft aan de opruimplicht voor 
hondenpoep, zullen er door extra controles in 2013 in Middelburg 25% 
meer processen-verbaal voor hondenpoep uitgeschreven worden dan 
gemiddeld. Het gemiddeld aantal uitgeschreven processen-verbaal 
verandert in 2013 echter niet. 
 
Kosten van stadswachten en buitengewoon opsporingsambtenaren 
 
De loonkosten van een stadwacht bedragen € 32.265,- per jaar. Voor 
stadswachten die uit een uitkeringssituatie bij een gemeente in dienst 
komen, stelt het Rijk een loonkostensubsidie beschikbaar ter grootte van 
50% van de loonkosten op basis van het minimumloon. De loonkosten op 
basis van het minimumloon van een stadswacht bedragen in 2013  
€ 18.600,- per jaar. 
 
De loonkosten van een BOA bedragen € 45.540,- per jaar.  
 
Zowel bij de gegeven loonkosten van een stadswacht als van een BOA 
wordt uitgegaan van een 38-urige werkweek gedurende 52 weken in een 
kalenderjaar.  
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Informatiebron 4 
 
Gegevens poepzuiger en de leverancier Jan Heybroek bv 
 

 
 
Jan Heybroek is specialist in machines voor professioneel onderhoud van 
het openbare groen. 
Voor het opruimen van hondenpoep wordt de LM-TRAC 286 met 
poepzuiger aangeboden. 
 
Technische gegevens: 
 Zwenkbereik van zuigmond is 160º met een werkbreedte van 200 cm.  
 Hydraulisch beweegbare zuigmond en instelbare zwenksnelheid. 
 Zuigbuis is voorzien van handgrepen zodat er ook handmatig op 

moeilijk bereikbare plekken mee gewerkt kan worden. 
 
Prijs:   
€ 26.926,97 
 
Financial lease: 
Deze poepzuiger kan ook via een financial-leaseconstructie geleverd 
worden. Daarbij moet het aanschafbedrag in 48 maandelijks 
gelijkblijvende leasetermijnen betaald worden, rekening houdend met een 
interestpercentage van 0,45% samengestelde interest per maand.  
De eerste leasetermijn is verschuldigd aan het einde van de eerste 
maand.  
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Informatiebron 5 
 
Kenmerken van de filmsector 
 

• Mokino bv

distributeur consument

producent

• Eye Film bv • winkelier
• bioscoopexploitant
• videotheekhouder

• klant
• bioscoopbezoeker
• bezoeker videotheek

detaillist

 
 
 
Producenten van films hebben te maken met grote investeringen en 
kunnen alleen winst maken door een succesvolle exploitatie. De periode 
van exploitatie is kort. Gemiddeld slechts één jaar. Veel producenten 
(onder andere Mokino bv) concentreren zich op de organisatie van de 
filmcreatie en productie (script, scenario, casting, productie enzovoorts.), 
maar brengen zelf de film niet uit in de bioscoop of op dvd etc. Daartoe 
sluiten producenten een overeenkomst met een filmdistributeur (bij 
voorbeeld Eye Film bv). In deze distributieovereenkomst legt de 
producent de rechten om de film uit te brengen vast. 
 
De bioscoop, videotheek of winkel strijkt de eerste omzet op. De eigenaar 
van de bioscoop, videotheek of winkel staat een deel van de opbrengst af 
aan de distributeur. De distributeur maakt met de producent vooraf 
afspraken over het winstdeel voor de producent per verkoopkanaal.  
In de meeste distributieovereenkomsten komen de producent en 
distributeur een garantiebedrag overeen, minimum guarantee (MG) 
genoemd. Dit bedrag is een door de distributeur minimaal te betalen 
bedrag aan de producent in ruil voor de eerder genoemde rechten. 
Daarnaast betaalt de distributeur mee in de kosten van de producent voor 
filmkopieën en reclame, print & advertising (P&A) genoemd. 
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Informatiebron 6 
 
Distributieovereenkomst tussen Mokino bv en Eye Film bv 
 
Ten behoeve van de distributie van de film Schinderhannes komen 
Mokino en Eye Film overeen dat Eye Film: 
 het exclusieve distributierecht van de film voor alle verkoopkanalen 

verkrijgt; 
 aan Mokino € 100.000,- als garantiebedrag (MG) voor 

bovengenoemde opbrengsten zal betalen; 
 voor P&A van de film Schinderhannes € 80.000,- betaalt. 
 
 

Informatiebron 7 
 
Financieringsmogelijkheden productie van de film Schinderhannes 
 
a. Lokale omroepen 
De lokale Limburgse omroep L1 is bereid een onderhandse renteloze 
lening te verstrekken ter grootte van € 75.000,-. 
 
b. Distributeur Eye Film bv 
Eye Film is als toekomstig distributeur van deze film bereid bij aanvang 
van de productie van Schinderhannes € 100.000,- als MG te verstrekken. 
 
c. Subsidieregeling filmbeleggingen Nederland 
Deze subsidieregeling van het Nederlands Fonds voor de Film heeft ten 
doel het bevorderen van de totstandkoming van bioscoopfilms, die een 
culturele waarde hebben. Zij dragen bij aan de diversiteit van 
cultuuruitingen in Nederland en bereiken door hun toegankelijkheid  
grotere groepen van de bevolking. 
De film Schinderhannes voldoet aan de kenmerken van een bioscoopfilm 
met culturele waarde. 
 
Ten behoeve van de voortbrenging van een bioscoopfilm met culturele 
waarde kan op grond van deze regeling aan de aanvrager een eenmalige 
subsidie worden verleend die 40% omvat van de totale productiekosten. 
 
d. Participaties 
Particuliere beleggers moeten bereid gevonden worden om te beleggen in 
de film. Deelname is mogelijk door het kopen van één of meerdere 
participaties (aandelen) voor € 3.950,- per participatie. 
Fiscale wetgeving laat toe dat particuliere beleggers hun participatie in 
een door het Nederlandse Fonds voor de Film gesubsidieerde film op het 
belastbare inkomen in mindering brengen. 

einde  
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management & organisatie VWO 2013-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 14  
 berekening  
 
 
beschikbaar budget 

 
 
………………………….... 

 
 
€ ……………………… 

 
inzet van acht BOA’s en 
acht stadswachten 

 
 
…………………………….

 
 
€ ……………………… 

beschikbaar voor inzet 
poepzuigers 

 
 

 
€ ……………………… 

aantal mogelijke 
poepzuigers 

 
…………………………….

 
………………………… 

 
conclusie: 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 18  
Debet Interne balans FC Ommeland  

31-12-2012 (getallen x € 1,-) 
Credit

Transferwaarde 
spelers 

 
……………… 

Eigen vermogen  
…………….. 

 
Grond 

 
……………… 

Hypothecaire lening 
 

 
…………….. 

 
Stadion 

 
……………… 

2% Lening gemeente 
Delfzijl 

 
…………….. 

 
 
Overige vaste activa 

 
 
……………… 

Vooruitontvangen 
seizoenskaarten 
januari-juli 2013 

 
 
…………….. 

Te ontvangen 
sponsorgelden 

 
……………… 

Crediteuren  
…………….. 

 
ABN-AMRO 

 
                   

  
                   

 
 

 
……………. 

  
……………. 

 
 
 
berekening van: 
 
2% Lening 
gemeente Delfzijl 

 
………………………………………………………………
 
.................................................................................
 
………………………………………………………………
 

ABN-AMRO  
………………………………………………………………
 
.................................................................................
 
………………………………………………………………
 

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

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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 VW-0251-a-13-2-c 4 lees verder ►►► 
 

 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 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 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.) 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 1 
Indirecte kosten zijn niet direct/makkelijk toerekenbaar aan een product. 
 

 2 maximumscore 3 
opslagen ter dekking indirecte kosten die samenhangen met 

• grondstoffen 0,91 x 6.000.000
1,04 x 12.500.000

 x 100% = 42% 1 

• lonen 1,02 x 2.100.000
1,02 x 6.000.000

 x 100% = 35%  1 

• grondstoffen en lonen  
0,88 x 3.000.000

1,04 x 12.500.000 + 1,02 x 6.000.000
 x 100% = 13,81%    1 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
• grondstoffen: 4 kg x 1,04 x 20 = 83,20 

direct loon: 0,5 x 1,02 x 50 =      25,50 
                                                                               108,70 1 

• opslagen ter dekking van de indirecte kosten:  
0,42 x 83,20 = 34,94  
0,35 x 25,50 = 8,93  
0,1381 x 108,70 = 15,01 
                                                                                 58,88 
fabricagekostprijs                                                 € 167,58 1 

 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
• verwachte ontvangst per 1 augustus: 217.608 x 0,85 = 184.966,80 1 
• waarvan op dat moment vooruitontvangen over 1 augustus 2013 - 

1 januari 2014: 
184.966,80

12 
 x 5 = € 77.069,50 1 

 
 5 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− De gemeente ontvangt het geld, ongeacht of de overtreder betaalt of 

niet (geen risico van dubieuze debiteuren). 
− De gemeente heeft geen kosten van inning en invordering (geen 

administratieve en juridische kosten). 
 

 6 maximumscore 2 
Stel gemiddeld aantal boetes hondenpoep = y, dan geldt 
y x 40 + (680 – y) x 25 = 20.600; 15y = 3.600; y = 240 
uitgeschreven boetes door Middelburg: 1,25 x 240 = 300  
 

 7 maximumscore 2 
• boetes hondenpoep gemeente Middelburg: 300 x 40 = 12.000 1 
• parkeerboetes gemeente Middelburg: (680 – 300) x 25 = 9.500 

totaal: 12.000 + 9.500 = € 21.500 1 
 

 8 maximumscore 2 
45.540 + 32.265 – 21.500 – 0,5 x 18.600 = € 47.005 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Gemeente Middelburg betaalt alleen voor werkelijk gebruik. Bij 

financial lease lopen kosten wel door in bijvoorbeeld het winterseizoen 
wanneer niet gereinigd kan worden. 

− Gemeente Middelburg hoeft geen onderhoud te plegen. 
− Het risico van economische veroudering heeft gemeente Middelburg 

niet bij huren, wel bij financial lease. 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 
− GR: n= 48; i = 0,45; pmt end = 625 

solve pv = € 26.926,97  
 

− C = 625 x 
481 (1,0045)

0,0045

−−  = € 26.926,97 

 
 11 maximumscore 2 

625 x 12 + 22.875
1.350

 = 30.375
1.350

 = € 22,50 

 
 12 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− verzekeringskosten 
− onderhoudskosten 
− brandstofkosten 
 

 13 maximumscore 2 
• De solvabiliteit zal verslechteren, want de schulden nemen toe (met de 

contante waarde van de toekomstige leaseverplichtingen) 1 
• terwijl het eigen vermogen gelijk blijft 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 3 
 
 berekening  
beschikbaar budget 217.608 + 275.000 € 492.608 

 
inzet van 8 BOA’s en 8 
stadswachten 

 
8 x 47.005 

 
€ 376.040 - 

beschikbaar voor inzet 
poepzuigers 

 
 

 
€ 116.568 

aantal mogelijke 
poepzuigers 

 
116.568

30.375 8.000+
 

 
    3,038 dus 3 

 
conclusie: 
Beide voorstellen van wethouder Poppe kunnen financieel gerealiseerd 
worden. 
 
• 492.608 1 
• 3,038 of 3  1 
• conclusie 1 
 
 

Opgave 3 
 

 15 maximumscore 1 
immateriële vaste activa  
 

 16 maximumscore 2 
Het van de balans halen van de Transferwaarde spelers, omdat deze 
maatregel niet direct leidt tot extra betalingsverplichtingen. 
 

 17 maximumscore 2 
• Door het verdwijnen van de balansposten Transferwaarde spelers en 

Stadion neemt het Eigen vermogen af met (700.000 + 220.000) tot 
70.000  1 

• Het Vreemd Vermogen mag maximaal 70.000
0,1

 = € 700.000 bedragen  1 

Pagina: 627Voor 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).



 

 VW-0251-a-13-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 3 
Debet Interne balans FC Ommeland  

31-12 2012 (getallen x € 1,-) 
Credit 

Transferwaarde 
spelers 

 
0 

 
Eigen vermogen 

 
70.000 

 
Grond 

 
0 

 
Hypothecaire lening 

 
0 

 
Stadion 

 
0 

2% Lening gemeente 
Delfzijl 

 
470.000 

 
 
Overige vaste activa 

 
 

210.000 

Vooruitontvangen 
seizoenskaarten 
januari-juli 2013 

 
 

230.000 
Te ontvangen 
sponsorgelden 

 
0 

 
Crediteuren 

      
      0 

 
ABN-AMRO 

 
560.000 

  
                   

 
 

 
770.000 

  
770.000 

 
berekening van: 
 
2% Lening gemeente 
Delfzijl 

770.000 - 70.000 - 230.000   

ABN-AMRO 55.000 + 1.200.000 + 150.000 - 205.000 - 
410.000 - 230.000  
 

 
• Transferwaarde spelers  

Grond   
Stadion  
Te ontvangen sponsorgelden   1 

• 2% Lening gemeente Delfzijl 1 
• ABN-AMRO 

Hypothecaire lening  
Crediteuren 1 

 

Pagina: 628Voor 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).



 

 VW-0251-a-13-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 19 maximumscore 2 

• 303.450
1,19

= 255.000 1 

• 100
85

× 255.000 = € 300.000 1 

 
 20 maximumscore 2 

• Ontvangst van debiteuren: 273.700 1 

• Ontvangst contante verkoop:  100
85

× 303.450 × 0,15 = 53.550 

Totale ontvangsten € 327.250 1 
 

 21 maximumscore 3 

• Inkopen maart inclusief btw: 100
50

 × 113.050 = 226.100 1 

• Inkopen maart exclusief btw: 226.100
1,19

= 190.000 1 

• Voorraadtoename   10.000   − 
Inkoopwaarde van de omzet € 180.000  1 

 
 

Opgave 5 
 

 22 maximumscore 1 
De opbrengsten van Eye Film zijn afhankelijk van het aantal verkochte 
bioscoopkaartjes. Door te investeren in de kosten van P&A kan Eye Film 
zijn eigen opbrengsten vergroten. 
 

 23 maximumscore 2 
De duur van exploitatie is slechts 1 jaar en dus lijkt het niet mogelijk /  
zinvol de MG te activeren en daarop vervolgens in de komende jaren /  
perioden te gaan afschrijven. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 3 
• productiekosten 1.147.500 

bijdrage L1 en Eye Film 175.000 
  972.500 1 

• subsidie 
0,40 x 1.147.500 = 459.000 1 

• participaties 513.500 

aantal participaties: 513.500
3.950

= 130 stuks  1 

 
 25 maximumscore 2 

netto investering: 3.950 x (1 - 0,52) = 1.896 
uitkering 15 juni 2014: 1.896 x 1,075 = € 2.038,20 
 

 26 maximumscore 3 
• uitkering: 2.038,20 x 130 = 264.966 

terugbetalen renteloze lening + verrekening vooruit-  
ontvangen MG: 75.000 + 100.000 = 175.000 
totaal terugverdienen: 439.966 1 

• door verkoop bioscoopkaartjes: 439.966
0,66

 = 666.615 1 

• aantal bioscoopkaartjes: 
666.615

7,55
 = 88.294 1  

 
 

Opgave 6 
 

 27 maximumscore 2 
• totaal afgeschreven: 4,75 jaar x 12% = 57% van de aanschafprijs 

dus boekwaarde is 100% - 57% = 43% van de aanschafprijs 1 
 

• aanschafprijs: 100
43

 x 645.000 = € 1.500.000 1 

 
 28 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste berekening is: 
 
1.500.000 - 60.000

n
 = 0,12 x 1.500.000 dus levensduur = 8 jaar 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 3 
• Machines: 

toename met 2.000.000 – 1.500.000 = €  500.000 1 
• Afschrijving machines: 

toename met 4,75 jaar x (0,12 x 500.000)  =  €  285.000 1 
• Herwaarderingsreserve: 

toename met (2.000.000 - 1.140.000) – 645.000 = €  215.000 1 
 
of 
 
• Machines: 

toename met 1
3

 x  1.500.000 = 500.000 1 

• Afschrijving machines: 

toename met 1
3

  x ( 1.500.000 - 645.000) =  285.000 1 

• Herwaarderingsreserve: 

toename met 1
3

 x 645.000 =  215.000 1 

 
 30 maximumscore 2 

nee, want 
voorbeelden van juiste motivatie zijn: 
− Het eigen vermogen neemt toe door de toename van de 

herwaarderingsreserve en dit is een wettelijke reserve. 
− Het eigen vermogen nam toe zonder dat daartegenover liquide 

middelen zijn ontvangen.  
 
 
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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VW-0251-a-12-1-o 

Examen VWO 

2012 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
 
 

tijdvak 1 
dinsdag 15 mei 

13.30 - 16.30 uur 
 

Pagina: 632Voor 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).



 VW-0251-a-12-1-o 2 lees verder ►►► 

Opgave 1 
 
Op de creditzijde van de balans per 31 december 2010 en 2011 van  
De Keijzer nv staan onder andere de onderstaande posten (in euro’s): 
 
 2011 2010 
Aandelenkapitaal 50.000.000  50.000.000  
Aandelen in portefeuille 20.000.000  20.000.000  
  30.000.000  30.000.000 
5% Preferent 
aandelenkapitaal 

  
2.000.000 

  
  2.000.000 

Agioreserve  15.000.000  15.000.000 
Algemene reserve  12.000.000  12.000.000 
Herwaarderingsreserve  8.000.000    7.500.000 
Winstsaldo na aftrek van 
vennootschapsbelasting 

  
2.500.000 

  
1.000.000 

 
De directie stelt voor het winstsaldo over 2011 na aftrek van de 
vennootschapsbelasting als volgt te verdelen: 
− Na uitkering van het preferent dividend wordt de helft van de resterende 

winst gereserveerd. De andere helft komt ten goede aan de houders van 
gewone aandelen. 

− De houders van gewone aandelen ontvangen hun dividend voor 75% in 
aandelen en voor 25% in contanten. 

 
Aanvullende gegevens: 
− De dividendbelasting is 15%. 
− De nominale waarde van een preferent aandeel is € 50,- en van een gewoon 

aandeel € 5,-. 
− Voor de bepaling van het aantal uit te reiken aandelen bij het stockdividend 

gaat De Keijzer uit van de nominale waarde van een aandeel. 
 

2p 1 Leg uit dat een toename van de herwaarderingsreserve niet tot een toename 
van de uitkeerbare winst leidt. 

2p 2 Neemt de agioreserve van De Keijzer toe door de uitgifte van stockdividend over 
2011? Motiveer het antwoord. 

2p 3 Bereken het dividendpercentage voor de houders van gewone aandelen op 
grond van de winstverdeling over 2011. 

2p 4 Bereken het bedrag per aandeel dat een houder van gewone aandelen op grond 
van de winstverdeling over 2011 op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven.  

2p 5 Bereken het aantal aandelen dat een houder van 100 gewone aandelen op 
grond van de winstverdeling over 2011 krijgt uitgereikt. 
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 VW-0251-a-12-1-o 3 lees verder ►►► 

Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Projectontwikkelaar Bouwfonds ontwikkelt, bouwt en verkoopt het 
appartementencomplex Duna Verde, gelegen in Domburg. Het gaat om  
24 identieke appartementen, verdeeld over 4 bouwlagen met elk  
6 appartementen. Bij nieuwbouwprojecten kan de projectontwikkelaar kiezen 
tussen bouw met voorverkoop of bouw zonder voorverkoop. In informatiebron 1 
worden beide varianten toegelicht. 
 
Uit oogpunt van liquiditeit kiest Bouwfonds voor bouw met voorverkoop. Per  
1 januari 2012 zijn 13 van de 24 appartementen verkocht. Alle eigenaren van 
een appartement worden bij koop automatisch lid van de vereniging van 
eigenaren (vve) Duna Verde.  
 
De bouw start als 20 appartementen zijn verkocht. 
 

2p 6 Hoe wordt de kredietvorm bij de voorverkoop van appartementen voor 
Bouwfonds genoemd? Kies de letter van het juiste antwoord en motiveer de 
keuze. 
a ontvangen afnemerskrediet 
b ontvangen leverancierskrediet 
c verstrekt afnemerskrediet 
d verstrekt leverancierskrediet 

 
2p 7 Leg uit waarom bij bouw zonder voorverkoop de liquiditeit van een 

projectontwikkelaar, beoordeeld met behulp van de quick ratio, kan 
verslechteren.  
 
Bouwfonds gaat in de oorspronkelijke plannen voor verwarming en warm water 
uit van individueel, gasgestookte HR combiketels. In informatiebron 2 zijn de 
kosten voor deze zogenaamde conventionele variant vermeld.  
 
De vve Duna Verde vraagt zich echter af of een meer duurzame wijze van 
verwarmen en warm water – dat wil zeggen door minder gebruik van fossiele 
brandstoffen – tot de mogelijkheden behoort. Onderzoek levert op dat een 
systeem van elektrisch aangedreven collectieve warmtepompen een realistisch 
alternatief kan zijn (zie informatiebron 3) maar wellicht duurder is. Overleg 
tussen de vve Duna Verde en Bouwfonds heeft opgeleverd dat de vve Duna 
Verde kiest voor de duurzame variant als de totale jaarkosten van de duurzame 
variant niet meer dan 10% hoger zijn dan de totale jaarkosten van de 
conventionele variant.  
 

Pagina: 634Voor 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).



 VW-0251-a-12-1-o 4 lees verder ►►► 

Conventionele variant 
 
Voor de berekening van het gasverbruik bij de conventionele variant gaat de vve 
Duna Verde uit van: 
− een gemiddelde van 2 personen per appartement; 
− een hoog verbruik van warm water; 
− een lage verwarming per appartement. 
 

4p 8 Bereken de totale jaarkosten voor het gehele appartementencomplex indien alle 
appartementen zijn verkocht en de conventionele variant toegepast wordt.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag in. 
 
Duurzame variant 
 
De duurzame variant is zonder subsidie geen aantrekkelijk alternatief. De vve 
Duna Verde bekijkt twee subsidiemogelijkheden: de groene hypotheek (zie 
informatiebron 4) en de energie-investeringssubsidie EIS (zie informatiebron 5). 
 
De groene hypotheek levert voor de eigenaren van duurzame 
nieuwbouwwoningen weliswaar een jaarlijks rentevoordeel op, maar betekent 
daarmee ook voor hen een minder hoge fiscale aftrekpost.  
De aankoopprijs van een appartement bij Duna Verde bedraagt € 262.500,-.  
 

2p 9 Leg uit waarom bij deze groene hypotheek het jaarlijks rentevoordeel gelijk blijft. 
2p 10 Bereken welk bedrag een eigenaar van een appartement bij Duna Verde jaarlijks 

bespaart op de netto hypotheeklasten door gebruik te maken van een groene 
hypotheek. Ga daarbij uit van een belastingtarief van 42% en van een maximaal 
gebruik van de groene hypotheek. 
 
Om te kunnen profiteren van de EIS moet de vve Duna Verde voor de 
waterpompen een leasecontract afsluiten bij een bedrijf (zie informatiebron 5). 
Het leasecontract is tussentijds opzegbaar en kan verlengd worden. Heathtech 
bv voldoet aan de eisen van de EIS en is bereid te investeren in de duurzame 
variant en vervolgens het geheel via lease aan de vve Duna Verde ter 
beschikking te stellen. 
 
Heathtech brengt de vve Duna Verde 15 jaar lang maandelijks een leasetermijn 
in rekening die uiteen valt in twee bedragen:  
− een maandelijks bedrag. De contante waarde van deze maandelijkse 

bedragen is gelijk aan de netto investering. De netto investering is de 
energie-investering minus de energie-investeringssubsidie op grond van de 
EIS. 

− Het aldus berekende bedrag wordt maandelijks verhoogd met € 25,- per 
appartement voor onderhoud, verzekering en winstopslag. 

 
De op deze wijze berekende maandelijkse leasetermijn bedraagt € 1.734,- (na 
afronding op hele euro’s).  
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De penningmeester van de vve Duna Verde heeft de opdracht gekregen om de 
maandelijkse leasetermijn van Heathtech na te rekenen. 
Om het bedrag van de netto investering te kunnen berekenen, moet eerst het 
subsidiebedrag berekend worden. 
 

1p 11 Bereken het subsidiebedrag (zie informatiebronnen 3 en 5). 
 
Heathtech is bij het vaststellen van de maandelijkse leasetermijn uitgegaan van: 
− een samengesteld interestpercentage van 0,25% per maand;  
− het ontvangen van de leasetermijn aan het einde van de maand. 
 

3p 12 Laat via een berekening van de penningmeester zien, dat Heathtech op correcte 
wijze de maandelijkse leasetermijn op € 1.734,- heeft vastgesteld (zie 
formuleblad). 
 
Conclusie 
 

4p 13 Zal de vve Duna Verde kiezen voor de duurzame variant of voor de 
conventionele variant? Bereken daartoe de totale jaarkosten voor de duurzame 
variant op de uitwerkbijlage (zie vraag 8) en ga na of deze kosten meer of 
minder dan 10% boven de jaarkosten van de conventionele variant liggen. 
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Opgave 3 
 
Stichting kinderdagverblijf Boris verzorgt sinds januari 2011 diverse vormen van 
kinderopvang.  
 
Het volgende is gegeven: 
− Voor kinderen tot 4 jaar biedt Boris op werkdagen opvang van 7.30 – 18.00 

uur, gedurende alle 52 weken in het kalenderjaar.  
− Ouders kunnen een kindplaats reserveren voor minimaal 1 dagdeel en voor  

maximaal 10 dagdelen per week per kind. Een dagdeel is bij Boris 5 ¼ uur.  
− De minimale reserveringsperiode is 26 aaneengesloten weken.  
− De ouderbijdrage in 2011 bedraagt € 6,40 per uur. Eind november 2011 

heeft Boris besloten om met ingang van 1 januari 2012 de ouderbijdrage per 
uur met 10% te verhogen. 

− Bedrijven kunnen voor hun werknemers een kindplaats reserveren. Voor 
bedrijven berekent Boris een 25% hogere bijdrage dan voor ouders. 

− Ouders en bedrijven zijn de bijdrage over de volledige reserveringsperiode 
bij aanvang van de reserveringsperiode verschuldigd.  

 
Ouders willen bij kinderdagverblijven graag invloed uitoefenen op het beleid. 
 

1p 14 Geef aan hoe bij oprichting van stichting kinderdagverblijf Boris de invloed van 
ouders op het beleid formeel gewaarborgd kan worden. 
 
Tineke Beier heeft met ingang van 5 september 2011 een kindplaats voor haar 
dochter Laura voor 5 dagdelen per week gereserveerd. De reserveringsperiode 
is een jaar, dus 52 aaneengesloten weken, waarvan 17 weken in 2011. 
 

2p 15 Bereken het bedrag dat Boris in de Staat van baten en lasten over het vierde 
kwartaal van 2011 heeft opgenomen met betrekking tot de ouderbijdrage van 
Tineke Beier. 
 
Orta bv heeft met ingang van 5 december 2011 voor enkele werknemers 
gedurende 40 aaneengesloten weken kindplaatsen gereserveerd voor in totaal 
15 dagdelen per week. Vanaf 5 december telde het kalenderjaar 2011 nog vier 
aaneengesloten weken. 
 

3p 16 Bereken welk bedrag Boris per 31 december 2011 op de balanspost 
Vooruitontvangen bedragen opneemt met betrekking tot Orta. Geef daarbij ook 
aan of dit bedrag debet of credit is opgenomen. 
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Opgave 4 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Metaalbewerkingsbedrijf Heavy M heeft zich gespecialiseerd in de productie van 
standaard aluminium frames voor aanhangers. Het laswerk wordt door een 
gespecialiseerde lasrobot gedaan. Het personeel werkt in twee ploegen, één in 
dagdienst en één in avonddienst, van 8 uur per ploeg.  
De normale productie is 11.952 frames per jaar. Het normaal aantal machine-
uren is 3.984 per jaar. Er is geen sprake van onderbezetting. 
De productie is gelijkmatig over het jaar verdeeld. 
 
Voor 2012 is de verkoopprijs van een frame als volgt samengesteld. 
 
loonkosten 0,5 uur à € 60,- 30,00 
grondstofkosten 90 kg à € 1,70 153,00 
variabele machinekosten  12,00 
constante machinekosten  48,00 
standaard fabricage kostprijs  243,00 
winstopslag   51,00 
verkoopprijs     € 294,00 

 
Werken in een avonddienst en een dagdienst zorgt in verband met een 5% 
onregelmatigheidstoeslag voor hogere loonkosten vergeleken met twee 
dagdiensten met dezelfde totale dagproductie. Heavy M overweegt daarom om 
over te stappen van één avond- en één dagdienst naar twee dagdiensten. De 
loonkosten per frame zouden dan dalen. 
 

2p 17 Verklaar waarom bij het afschaffen van de avonddienst en het verdubbelen van 
de dagdienst, de kostprijs van een frame bij Heavy M desondanks kan 
toenemen. 

2p 18 Bereken het door Heavy M gehanteerde machine-uurtarief voor 2012. 
 
De nacalculatie over de maand april 2012 levert o.a. de volgende gegevens op:   
 
− productie en verkoop   960 frames 
− aantal machine-uren   324 uur 
− totale machinekosten   € 58.968,- 
− Bij de variabele machinekosten was er geen prijsverschil. 
 
Geef bij de volgende vragen over de maand april 2012 steeds aan of het 
resultaat voordelig of nadelig is.  
 

2p 19 Bereken het efficiencyresultaat op machinekosten (zie formuleblad). 
3p 20 Bereken het prijsresultaat op de constante machinekosten (zie formuleblad). 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 10. 
 
Veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben jaarlijks hogere baten dan 
lasten. Dit wordt vaak oppotgedrag genoemd (zie informatiebron 6). Om te 
kunnen beoordelen of er sprake is van oppotgedrag worden jaarrekeningen van 
deze scholen geanalyseerd en kengetallen berekend. Een hiervan is de 
solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen). 
 

2p 21 Leg uit dat oppotgedrag kan leiden tot een hoge solvabiliteit. 
 
De solvabiliteit alleen geeft een onvolledig beeld van oppotgedrag. De 
commissie Don stelt voor om ook de kapitalisatiefactor te gebruiken als kengetal 
om oppotgedrag beter in beeld te brengen (zie informatiebron 7). Het ministerie 
van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft inmiddels in het kader van 
het financieel beheer van onderwijsinstellingen boven- en ondergrenzen voor 
diverse kengetallen vastgelegd (zie informatiebron 8).  
 
De hoogte van de kapitalisatiefactor kan volgens de commissie Don ook worden 
beïnvloed door een te lage waardering van de vaste activa. 
 

2p 22 Verklaar dit standpunt van de Commissie Don. 
 
Het Loreto College is een school voor voortgezet onderwijs, die volgens de 
maatstaven van het ministerie teveel geld oppot. In informatiebronnen 9 en 10 
zijn financiële gegevens van deze school opgenomen. De solvabiliteit per  
31 december 2011 is 26,05%. 
 

2p 23 Laat door een berekening van de kapitalisatiefactor over 2011 zien dat het 
Loreto College volgens het ministerie teveel oppot. Ga daarbij voor de 
berekening van het totale vermogen uit van de balans per 31 december 2011. 
 
De algemeen directeur en de financieel directeur van het Loreto College willen 
in 2012 bereiken dat de kapitalisatiefactor niet langer aanleiding is tot kritiek 
over oppotgedrag en willen tegelijkertijd dat de solvabiliteit niet onder de door 
OCW vastgestelde ondergrens zakt. 
 
Solvabiliteit 
 
Het Loreto College gaat in 2012 het schoolgebouw renoveren en uitbreiden met 
een nieuwe vleugel. De investering wordt geschat op € 6.650.000,-. Gezien de 
bijzonder gunstige marktrente stelt de algemeen directeur voor deze investering 
met zoveel mogelijk vreemd vermogen te financieren.  
 

3p 24 Bereken welk bedrag van deze investering maximaal met vreemd vermogen 
gefinancierd kan worden, gelet op de ondergrens van de solvabiliteit. Ga hierbij 
er van uit dat alle andere gegevens onveranderd blijven. 
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Kapitalisatiefactor 
 
De financieel directeur is van mening dat uit het oogpunt van de 
kapitalisatiefactor deze wijze van financiering van de investering niet wenselijk 
is.   
Volgens hem biedt de balans van het Loreto College voldoende alternatieven 
om de investering (gedeeltelijk) te betalen. 
 

2p 25 Noem, op basis van de balans, twee alternatieven om deze investering 
(gedeeltelijk) te betalen en leg uit (zonder berekening) welke invloed deze 
alternatieven hebben op de kapitalisatiefactor. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Het Loodswezen regio Scheldemonden heeft loodsen in dienst. Deze loodsen 
moeten vervoerd worden. 
Tot nu toe werd in het vervoer van deze loodsen voorzien door een contract met 
Taxicentrale Vlissingen. Voor een taxirit van Vlissingen naar Terneuzen en terug 
betaalt het Loodswezen een vaststaande prijs van € 35,-. 
 
Het Loodswezen onderzoekt de mogelijkheden om zelf in dit vervoer te voorzien. 
Daartoe zijn de volgende gegevens verzameld: 
− De enkele reisafstand Vlissingen-Terneuzen is 40 km. 
− De Westerscheldetunnel, die op het traject Vlissingen-Terneuzen 

gepasseerd moet worden, berekent een tarief per enkele passage van  
€ 3,80. 

− Bij het vervoer wordt gebruik gemaakt van auto’s type Mercedes E. Deze 
auto’s zijn via de bv Mercedes Financial te leasen. Uitgaande van een 
looptijd van 48 maanden bedraagt de maandelijkse leasetermijn € 1.111,- 
per auto. 
Het economisch risico bij deze leaseconstructie ligt bij Mercedes Financial. 

− Het betreft de dieseluitvoering van de Mercedes, waarbij uitgegaan wordt 
van een brandstofverbruik van 5,7 liter per 100 km. Een liter diesel kost  
€ 1,25. 

− De constante loonkosten van een chauffeur bedragen € 32.587,25 per jaar. 
− Uitgaande van een normaal en verwacht totaal aantal van 8.350 ritten (van 

Vlissingen naar Terneuzen en terug) per jaar, moet het Loodswezen over  
3 auto’s en 4 chauffeurs beschikken. 

 
2p 26 Worden bij de genoemde leasevorm de auto’s op de balans van het Loodswezen 

opgenomen? Motiveer het antwoord. 
2p 27 Bereken de besparing op variabele kosten per rit Vlissingen-Terneuzen en terug 

als het Loodswezen kiest voor eigen vervoer. 
3p 28 Toon mede met behulp van het bij de vorige vraag berekende bedrag aan of het 

voor het Loodswezen bedrijfseconomisch verantwoord is om voor eigen vervoer 
van de loodsen te kiezen. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van vraag 12, 19 en 20 zijn de volgende formules 
beschikbaar: 
 

 12  
formules voor samengestelde interest 
gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden 
i = interest 
 
formules: 

i = p
100  

 
C = K x(1 + i)-n 
 

Cn = T x 
( )-n1- 1+i

i
 

 
E = K x (1 + i)n 

 

 

En = T × 
( ) ( ) }{ n1 i x 1 i 1

i

+ + −
   

 

 
19 en 20  

sh = standaard hoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
sp = standaard prijs 
wp = werkelijke prijs 
 
efficiencyresultaat = (sh - wh) x sp 
prijsresultaat op constante kosten = begrote constante kosten – werkelijke  
                                                        constante kosten 
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Informatiebron 1 
 
Bouw met of zonder voorverkoop 
 
Bij nieuwbouwprojecten, bijvoorbeeld een appartementencomplex, staan 
projectontwikkelaars altijd voor de keuze op welk moment de bouw moet starten.  
 
− Bouw zonder voorverkoop 
Zij kunnen ervoor kiezen om na afronding van de planningsfase de bouw 
onmiddellijk te starten en de verkoop van de appartementen te starten in de 
laatste fase van de bouw. De projectontwikkelaar moet tijdens de bouwperiode 
de bouwsom zelf financieren en brengt deze in zijn geheel aan de toekomstige 
eigenaren in rekening op moment van verkoop. 
 
− Bouw met voorverkoop 
Een andere keuze is de bouw pas te starten als een groot deel van de 
appartementen vanaf tekening is verkocht. De toekomstige eigenaren van de 
appartementen betalen in dat geval de bouwsom in termijnen tijdens de 
bouwperiode vooruit aan de projectontwikkelaar. 
 
 bron: www.fakton.nl 
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Informatiebron 2 
 
Verwarming en warm water via een gasgestookte HR combiketel 
(conventionele variant) 
 
Om het gasverbruik van een appartement te bepalen, wordt gebruik gemaakt 
van onderstaande tabellen: 
 
tabel 1 

aantal personen per appartement gezinsfactor verbruik warm water 
1 1,4 
2 1,8 
3 2,5 
4 3,0 
5 3,4 
6 3,8 
7 4,2 

 
De gezinsfactor is afhankelijk van het aantal gezinsleden per appartement, maar 
er is geen lineair verband. Naarmate het huishouden uit een groter aantal 
personen bestaat, is er sprake van een efficiënter verbruik van warm water, 
zoals bij een afwasmachine. 
 
tabel 2 

warmwaterverbruik per persoon verbruik aardgas in m3 per jaar per 
appartement 

hoog 250 
gemiddeld 140 

laag   80 
 
tabel 3 

verwarming per appartement verbruik aardgas in m3 per jaar per 
appartement 

hoog 2.500 
gemiddeld 1.600 

laag 1.025 
 
De gezinsfactor vermenigvuldigd met het warmwaterverbruik per persoon + het 
verbruik voor de verwarming per appartement geeft het totaal verbruik m3 
aardgas per jaar. 
− De gasprijs bedraagt € 0,56 per m3. 
− De meter- en transportkosten bedragen € 169,- per appartement per jaar. 
− De aanschafprijs en installatiekosten van de HR combiketel zijn in totaal  

€ 7.850,-. De ketel wordt lineair in 15 jaar tot nihil afgeschreven. 
− Aan onderhoudskosten wordt jaarlijks per ketel € 135,- berekend. 

 
 bron: www.nordic-europe.com
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Informatiebron 3 
 
Verwarming en warm water via een elektrisch aangedreven warmtepomp 
(duurzame variant) 
 
Warmtepompen onttrekken duurzame warmte met een lage temperatuur aan de 
omgeving en staan deze warmte op een hoger, bruikbaar temperatuurniveau 
weer af. Diverse lage temperatuurbronnen kunnen als warmtebron worden 
gebruikt. Bij Duna Verde wordt de warmte onttrokken aan een groot 
drinkwaterbassin gelegen op enkele tientallen meters diepte in de duinen.  
De opwekking van deze warmte gebeurt door een elektrisch aangedreven 
warmtepomp. 
Het gebruik van een warmtepomp voor verwarming is een veelbelovende 
techniek voor de woningbouw. Het voordeel van de warmtepomp zit niet zozeer 
in de grote besparing op stookkosten, maar wel in de vermeden uitstoot CO2 en 
het extra comfort in de vorm van de geboden duurzame koeling (koelen van een 
gebouw met natuurlijke koude uit de bodem). Warmtepompen kunnen zowel 
warmte leveren voor ruimteverwarming, voor bereiding van warm tapwater als 
voor de combinatie van beide. 
Collectieve warmtepompen kunnen worden ingezet voor warmtelevering aan 
meerdere woningen zoals een appartementencomplex.  
 
 bron: www.senternovem/duurzameenergie 
 
Voor de collectieve warmtepompen bij Duna Verde zijn de volgende gegevens 
begroot: 
− De energie-investering, bestaande uit de aanschafwaarde inclusief ontwerp- 

en installatiekosten van collectieve warmtepompen, bedraagt in totaal  
€ 185.000,-. 

− Jaarverbruik elektriciteit ten behoeve van deze warmtepompen 109.200 
kWh. 

− De elektriciteitsprijs bedraagt € 0,22 per kWh. 
− De meter- en transportkosten voor de elektriciteit bedragen € 4.400,- per 

jaar. 
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Informatiebron 4 
 
Groene hypotheek 
 
Woningen worden de laatste jaren steeds milieuvriendelijker en duurzamer 
gebouwd. De overheid stimuleert dit onder andere door de financiering 
aantrekkelijk te maken: de koper kan een gedeelte van de lening tegen een 
lagere rente afsluiten via een groene hypotheek. 
 
Om voor een dergelijke hypotheek in aanmerking te komen zijn er twee 
voorwaarden. 
Allereerst moet de woning voldoen aan strenge eisen op het gebied van 
duurzaamheid, energie- en waterbesparing, materiaalgebruik en binnenmilieu. 
De tweede voorwaarde is dat de aankoopprijs van het appartement niet hoger 
mag zijn dan € 272.268,-.  
 
Het voordeel van een groene hypotheek bestaat uit een 1 procentpunt lagere 
rente op het bedrag van de groene hypotheek. De groene hypotheek wordt 
verstrekt in de vorm van een spaarhypotheek. 
Bij nieuwbouw is per appartement via een groene hypotheek maximaal  
€ 65.000,- te lenen. In de meeste gevallen wordt een groene hypotheek daarom 
gecombineerd met een gewone hypotheek.  
 
 bron: www.nieuwbouw-woningen.nl 
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Informatiebron 5 
 
Energie-investeringssubsidie (EIS) 
 
Profiteren van de EIS kan een bedrijf dat aan een aantal voorwaarden voldoet: 
− Ten eerste dient het bedrijf in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of 

vennootschapsbelasting te zijn en voor eigen rekening te ondernemen. 
− Er is recent een energie-investering gedaan in een bedrijfsmiddel dat 

opgenomen is in de Energielijst. 
− Ook dient het bedrijf de benodigde vergunningen voor de investeringen te 

kunnen tonen. 
 
Bij toepassing van de EIS ontvangt het bedrijf een subsidie van 11,22% van de 
goedgekeurde energie-investering in het jaar van investeren. 
 
Verenigingen van eigenaren kunnen zelf geen EIS aanvragen, maar soms 
kunnen ze wel indirect gebruikmaken van de EIS. Particulieren kunnen via een 
leasecontract met een bedrijf gebruik maken van de EIS. Het bedrijf investeert, 
stelt de installatie ter beschikking aan de particulieren en geeft in de maandelijks 
te betalen leasetermijn het voordeel van de investeringssubsidie aan de 
particulieren door.  
 
 bron: www.regelingen.agentschap.nl (bewerkt) 
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Informatiebron 6 
 
Hoe rijk is mijn schoolbestuur? 
 
Al jaren stelt het Onderwijsblad het oppotten van onderwijsgeld aan de kaak. In 
het basis- en voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen samen miljarden 
opgepot, geld dat besteed zou kunnen worden aan beter onderwijs.  
Terwijl het Onderwijsblad al jaren publiceert over buitenissig spaargedrag, 
zagen veel besturen hun reserves vrolijk verder groeien. Toch is er wat 
veranderd. Er kwam maatschappelijke discussie over de hoogte van 
noodzakelijke reserves. Bewindslieden lieten rapporten uitbrengen over de 
vermogens in het voorgezet onderwijs en een commissie onder leiding van 
bijzonder hoogleraar Henk Don werkt aan adviezen. 
  
Scholen hebben een buffer nodig, maar besturen met onnodig grote reserves 
hebben vaak geen idee hoeveel buffer noodzakelijk is. Ze vullen de spaarkas 
juist, omdat ze niet weten hoeveel er in moet. Gebrek aan financiële expertise is 
de belangrijkste verklaring voor oppotgedrag.  
Voorheen was de blik gericht op scholen in financiële nood. De afgelopen jaren 
is er ook aandacht gekomen voor het probleem aan de ‘bovenkant’, de besturen 
met overmatige vetrollen. Het ministerie van Onderwijs heeft 
‘signaleringsgrenzen’ met een onder- en bovengrens opgesteld, 
maar de oppotnormen liggen veel te hoog. Onderzoeken en risicoanalyses van 
scholen laten zien dat de noodzakelijke buffer veel kleiner kan zijn.  
 
 bron: www.aob.nl1) 
 
 

 
noot 1 Algemene Onderwijs Bond (vakvereniging van onderwijsgevenden) 
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Informatiebron 7 
 
Kapitalisatiefactor 
 
De commissie Don adviseert de kapitalisatiefactor (zie informatiebron 8) als 
nieuw kengetal te hanteren, om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien 
een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun 
taken. Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse 
operationele baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut: 
men zou immers dezelfde diensten moeten kunnen leveren met minder kapitaal. 
Een hoge waarde van deze indicator kan dus duiden op overkapitalisatie of een 
vermogensexces. Een lage waarde duidt op een mogelijk tekort aan 
productiemiddelen, maar zal in de praktijk vooral veroorzaakt worden door een 
te lage waardering van de vaste activa. Een lage waarde kan ook duiden op een 
gemiddeld hoge ouderdom van de activa en dus op een aanstaande 
vervangingsbehoefte.  
 
 bron: www.vo-raad.nl/themas/bekostiging/rapport-commissie-don (bewerkt) 
 
 

Informatiebron 8 
 
Signaleringsgrenzen financieel beheer onderwijsinstellingen 
 

 
 www.cijfers.minocw.nl (bewerkt) 
 
 

kengetallen formule ondergrens bovengrens 
solvabiliteit eigen vermogen

totaal vermogen
 x 100% 

 
20% 45% 

kapitalisatiefactor totaal vermogen
totale operationele baten

 x 100% geen 85% 
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Informatiebron 9 
 
Balansen Loreto College (getallen in euro’s) 
 
Debet 31-12-2011 31-12-2010 
Gebouwen en terreinen 9.399.535 9.106.348 
Inventaris en apparatuur 2.065.416  2.209.599 
Bedrijfswagen 10.200  13.600 
Voorraden boeken 520.484 490.712 
Effecten 2.024.585 2.001.469 
Nog te vorderen van ministerie OCW 1.220.842 1.061.224 
Debiteuren 130.506 56.232 
Overlopende activa 252.659  345.407 
Liquide middelen 4.067.111  3.028.814 
 19.691.338 18.313.405 

 
 
Credit 31-12-2011 31-12-2010 
Algemene reserve 2.834.279 2.274.210 
Bestemmingsreserve 2.295.025 2.374.592 
Herwaarderingsreserve  66.515 
Personeelsvoorziening 1.200.775 1.122.497 
Overige voorzieningen 1.071.416 1.027.642 
Crediteuren 361.481 214.200 
Vooruitontvangen van ministerie OCW 1.133.607  1.115.789 
Rekening-courant saldi 1.169.336 517.803 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

728.299 681.005 

Vooruitontvangen subsidies 7.482.362  7.782.724 
Overlopende passiva  1.414.758 1.136.428 
 19.691.338  18.313.405 
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Informatiebron 10 
 
Staat van baten en lasten 2011 Loreto College 
(getallen in euro’s) 
 
Rijksbijdragen personeel en materieel 19.996.306  
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 497.628  
Overige operationele baten 1.385.347  
   
Totale operationele baten  21.879.281 
   
Personeelslasten 15.679.853  
Afschrijvingen 1.100.171  
Huisvestingslasten 1.220.307  
Overige operationele lasten   3.856.565  
   
Totale operationele lasten  21.856.896 
   
Exploitatieresultaat   22.385 
   
Incidentele baten  0 
   
Financiële baten 210.453  
Financiële lasten  19.651  
   
Financieel resultaat  190.802 
   
Resultaat   213.187 

 

einde  
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management & organisatie VWO 2012-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

8 + 13   
 

 
conclusie:  .......................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 
 
 
 

 jaarkosten  
conventionele variant (vraag 8) 

jaarkosten  
duurzame variant (vraag 13) 

 berekening bedrag berekening bedrag 
energiekosten 
 

    

meter- en 
transportkosten 

    

afschrijvingskosten 
 

    

onderhoudskosten 
 

    

leasekosten 
 

    

voordeel groene 
hypotheek 

    

totaal 
 

    

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________    

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

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 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 één scorepunt 
afgetrokken tot een maximum van twee scorepunten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:
−   Er is sprake van een wettelijke reserve.
−   De reserve is ontstaan zonder dat daartegenover liquide middelen zijn 
     ontvangen (en de reserve is onverbrekelijk verbonden aan de in waarde
     gestegen machines).
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 2 maximumscore 2 
Nee, bij De Keijzer worden de aandelen bij het uitreiken van het 
stockdividend à pari geplaatst. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 3 maximumscore 2 
• winstsaldo na aftrek van vennootschapsbelasting 2.500.000 

preferent dividend 5% van 2.000.000 = 100.000 
  2.400.000 
reservering 0,50 x 2.400.000 = 1.200.000 
beschikbaar voor gewoon dividend 1.200.000 1 
 

• dividendpercentage 1.200.000
30.000.000

 x 100% = 4% 1 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
0,25 x 0,04 x 5 - 0,15 x 0,04 x 5 = € 0,02 
 

 5 maximumscore 2 
• stockdividend per aandeel 0,75 x 0,04 x 5 = € 0,15 1 
• nominale waarde van een aandeel is € 5,- 

dus per 100 gewone aandelen is het stockdividend 0,15
5

 x 100 =  

3 aandelen 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 
 

 6 maximumscore 2 
a, Bouwfonds ontvangt van de toekomstige eigenaren (de afnemers) 
telkens een bedrag vooruit bij aanvang van de volgende bouwfase. 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Bij bouw zonder voorverkoop zullen de bouwkosten door de 
projectontwikkelaar uit de liquide middelen betaald worden en/of het 
bedrag van de crediteuren of nog te betalen bedragen zullen fors oplopen. 
Dat betekent dat de vlottende activa (exclusief voorraden) dalen en/of de 
vlottende passiva stijgen, dus daalt de quick ratio. 
De projectontwikkelaar zal bankkrediet moeten opnemen om aan zijn eigen 
verplichtingen te kunnen voldoen. 
 

 8 maximumscore 4 
  jaarkosten  

conventionele variant 
jaarkosten  
duurzame variant 

 berekening bedrag berekening bedrag 
energiekosten 
 

(1,8 x 250 + 
1.025) x 0,56 
x 24   

 19.824 0,22 x 
109.200 

24.024 

meter- en 
transportkosten 

169 x 24    4.056  4.400 

afschrijvings-
kosten 
 

7.850
15

 x 24       12.560   

onderhouds-
kosten 
 

135 x 24    3.240   

leasekosten 
 

  1.734 x 12   20.808 

voordeel groene 
hypotheek 

  
          

 
377 x 24 

 
-     9.048 

totaal 
 

  39.680  40.184 

 
• energiekosten  1 
• afschrijvingskosten  1 
• onderhoudskosten 1 
• overige berekeningen 1 
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 VW-0251-a-12-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
• De groene hypotheek is een spaarhypotheek; er wordt tussentijds niet 

afgelost 1 
• Het rentebedrag en daarmee het rentevoordeel blijven jaarlijks gelijk 1 
 

 10 maximumscore 2 
65.000 x 0,01 x 0,58 = € 377 
 

 11 maximumscore 1 
0,1122 x 185.000 = € 20.757 
 

 12 maximumscore 3 
bedrag maandelijkse leasetermijn na aftrek winstopslag etc.:  
1.734 - 25 x 24 = € 1.134 
netto investering 185.000 – 20.757 = 164.243 
 
− Als uitgegaan wordt van PMT = 1.134: 

CW = 1.134 x  ( )−− 1801 1,0025
0,0025

=  164.209,40 

GR: n = 15 x 12 = 180; i = 0,25; pmt end = - € 1.134; solve pv =  
€ 164.209,40 (afwijking door afrondingsverschillen) 

 
− Als uitgegaan is van PV = 164.243, is PMT 1.134,23 dus afgerond  

€ 1.134,- 
 

 13 maximumscore 4 
Zie correctievoorschrift vraag 8. 
conclusie: jaarkosten duurzame variant € 40.184 < 39.680 x 1,10  
(€ 43.648) 
Duna Verde kiest voor de duurzame variant. 
 
• energiekosten 1 
• leasekosten 1 
• voordeel groene hypotheek + totale kosten 1 
• conclusie  1 
 
 

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 1 
De inspraak van ouders kan in de statuten vastgelegd worden 
(bijvoorbeeld door in het bestuur enkele plaatsen voor te behouden aan 
ouders, door het instellen van een cliëntenplatform). 
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 VW-0251-a-12-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 2 
6,40 x 5,25 x 5 x 13 = € 2.184 
 

 16 maximumscore 3 
• 6,40 x 5,25 x 1,10 x 1,25 x 15 x (40 – 4) = € 24.948 2 
• credit 1 
 
 

Opgave 4 
 

 17 maximumscore 2 
• Constante machinekosten maken een groot deel uit van de kostprijs 

van een frame. Er is geen sprake van onderbezetting. Als de 
bedrijfstijd wordt gehalveerd, is een investering in een nieuwe machine 
nodig om dezelfde productie te kunnen realiseren  1 

• Dus kunnen de constante machinekosten per frame toenemen met een 
hoger bedrag dan waarmee de loonkosten per frame zullen dalen 1 

 
 18 maximumscore 2 

• productie per uur  11.952
3.984

= 3 1 

 
• machine-uurtarief (48 + 12) x 3 = € 180 1 
 

 19 maximumscore 2 

• toegestaan aantal uren 960
3

 = 320 1 

• efficiencyresultaat (320 – 324) x 180 = € 720 nadelig 1 
 

 20 maximumscore 3 

• begrote constante kosten 48 x 11.952
12

= 47.808 1 

• werkelijke constante kosten 58.968 – (324 x 3 x 12) = 47.304 
prijsresultaat op de constante kosten €     504 voordelig 2 

 
 

Opgave 5 
 

 21 maximumscore 2 
• Jaarlijks oppotten betekent dat (diverse jaren) de baten hoger waren 

dan de lasten en de algemene reserve is toegenomen 1 
• De hogere algemene reserve betekent een hoger eigen vermogen bij 

een gelijkblijvend vreemd vermogen, dus een hogere solvabiliteit 1 
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 VW-0251-a-12-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
Door een te lage waardering van vaste activa is ook het balanstotaal en 
daarmee het totale vermogen ondergewaardeerd en dit betekent dat de 
kapitalisatiefactor feitelijk hoger zou zijn dan berekend. 
 

 23 maximumscore 2 
19.691.338
21.879.281

 x 100% = 90%; bovengrens is 85% 

 
 24 maximumscore 3 

eigen vermogen 2.834.279 + 2.295.025 = 5.129.304 
Stel Y = financiering met EV 
 

5.129.304 Y
19.691.338 6.650.000

+
+

 = 0,20 

 
Y = 138.963 
toename vreemd vermogen 6.650.000 - 138.963 = € 6.511.037 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
− interen op liquide middelen; er is geen extra vermogen nodig, dus 

kapitalisatiefactor blijft gelijk (bij gelijkblijvende operationele baten); 
− verkopen van effectenportefeuille; er is geen extra vermogen nodig, 

dus kapitalisatiefactor blijft gelijk (bij gelijkblijvende operationele baten); 
− vordering bij ministerie OCW incasseren; er is geen extra vermogen 

nodig, dus kapitalisatiefactor blijft gelijk (bij gelijkblijvende operationele baten). 
 
 

Opgave 6 
 

 26 maximumscore 2 
Het economisch risico ligt niet bij het Loodswezen, dus de auto’s worden 
niet op de balans opgenomen. 
 

 27 maximumscore 2 
diesel:  
 
40 x 2 x 5,7 x 1,25

100
 = 5,70 

 
besparing 35 – 5,70 – 3,80 x 2 = 21,70 
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 VW-0251-a-12-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 3 
• extra constante kosten 1.111 x 12 x 3 + 32.587,25 x 4 = 170.345 1 
• aantal noodzakelijke ritten om deze extra kosten via besparing terug te 

verdienen:  
170.345

21,70
 = 7.850 ritten  1 

• 7.850 < 8.350 dus is het bedrijfseconomisch verantwoord 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 29 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 www.fakton.nl 
bron 2 www.nordic-europe.com 
bron 3 www.senternovem/duurzameenergie 
bron 4 www.nieuwbouw-woningen.nl 
bron 5 www.regelingen.agentschap.nl (bewerkt) 
bron 6 www.aob.nl 
bron 7 www.vo-raad.nl/themas/bekostiging/rapport-commissie-Don (bewerkt) 
bron 8 www.cijfers.minocw.nl (bewerkt) 
 

einde  
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VW-0251-a-12-2-o 

Examen VWO 

2012 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
woensdag 20 juni 
13.30 - 16.30 uur
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 VW-0251-a-12-2-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1 
 
De heer Pieter Los verhuist op 1 oktober 2011 van een huurwoning naar een 
koopwoning. Van de notaris ontvangt hij de onderstaande nota met betrekking 
tot de gekochte woning.  
 

aankoopprijs woning Calslaan 2  230.000

te verrekenen zakelijke lasten1)     1.500

  231.500

overdrachtsbelasting 6% van € 230.000  13.800

kosten makelaar  3.200

honorarium notaris     2.200

  250.700

afgesloten hypothecaire lening 195.000 

afsluitkosten hypothecaire lening    2.500 

  192.500

door u te betalen  €   58.200

 

 
2p 1 Verklaar waarom de zakelijke lasten bij de aankoopprijs zijn opgeteld. 

 
De hypothecaire lening wordt in 25 jaar met behulp van maandelijkse, 
gelijkblijvende annuïteiten van € 1.209,59 afgelost. De heer Los heeft deze 
lening per 1 oktober 2011 afgesloten. De annuïteit wordt aan het eind van elke 
maand betaald en is berekend op basis van 0,467% samengestelde interest per 
maand. Het belastingvoordeel voor de heer Los is 42%. 
 

3p 2 Bereken voor het vierde kwartaal van 2011 de hypotheekuitgaven van de  
heer Los voor zijn woning, na verrekening van het belastingvoordeel. Vul hiertoe 
de uitwerkbijlage horende bij deze vraag in. 
 

1p 3 Bereken het totale bedrag dat aan interest moet worden betaald aan de bank 
over de gehele looptijd van de lening.  
 
In plaats van een annuïteitenlening af te sluiten, had de heer Los ook een 
spaarhypotheek kunnen afsluiten.  
 

2p 4 Leg uit of het totale belastingvoordeel voor de heer Los in geval van een 
spaarhypotheek gelijk is aan het totale belastingvoordeel bij een 
annuïteitenlening.  
 

noot 1 Voorbeelden van zakelijke lasten zijn de onroerende zaakbelasting en rioolrechten. 
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 VW-0251-a-12-2-o 3 lees verder ►►►

Opgave 2 
 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
“Behoud het Nederlands Landschap” (BNL) is een landelijke organisatie met als 
doel het verwerven en beheren van Nederlands natuurlandschap. 
 

1p 5 Geef met behulp van een element uit informatiebron 1 aan welke rechtsvorm 
BNL heeft. Licht het antwoord toe. 
 
Uit de jaarrekening van BNL blijkt dat de uitgaven en lasten van de verwerving 
van natuurgebieden aan elkaar gelijk zijn.  

2p 6 Wat kan hieruit worden afgeleid voor de afschrijvingskosten op natuurgebieden? 
Motiveer het antwoord. 
 
Het financiële resultaat over 2011 was zorgwekkend. In de bestuursvergadering  
van BNL eind 2011 wordt de zorg uitgesproken over de nog steeds hoge kosten 
in 2011, de balanspositie en de slechte beleggingsresultaten. 
 
Het keurmerkinstituut Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) publiceert onder 
andere kengetallen van de aangesloten organisaties. 
 
Kosten 
 
Volgens het CBF zijn door de jaren heen de kosten voor eigen fondswerving 
landelijk gemiddeld 16,5% van de baten uit eigen fondswerving. Dit was in 2010 
voor BNL 21%. De penningmeester verwacht dat de procentuele daling van 
deze kosten-batenverhouding bij BNL in 2012 hetzelfde zal zijn als in 2011. 
 

3p 7 Laat met een berekening zien of volgens de penningmeester de kosten-
batenverhouding voor 2012 beter of slechter zal zijn dan het landelijk 
gemiddelde (zie informatiebron 3). 
 
Balanspositie 
 
Maak bij de beantwoording van vraag 8 tot en met 11 gebruik van  
informatiebron 4. 
 

2p 8 Beoordeel (zonder een berekening) de ontwikkeling van de liquiditeit in 2011. 
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 VW-0251-a-12-2-o 4 lees verder ►►►

Volgens het CBF was in 2010 respectievelijk 2011 de gemiddelde solvabiliteit 
(zie formuleblad) van de aangesloten organisaties 78% en 72,54%. Volgens de 
penningmeester van BNL blijft de solvabiliteit van BNL op 31 december 2011 
daarmee boven het landelijke gemiddelde. 
 

2p 9 Toon met behulp van een berekening aan of deze bewering van de 
penningmeester juist is. 
 
Een bestuurslid van BNL beweert dat de balans op enkele punten aangepast 
zou kunnen worden. Zo is hij van mening dat de balanspost 
“Gebouwen, inventaris, machines” ondergewaardeerd is, omdat er nooit 
rekening is gehouden met de waardestijging van de gebouwen. 
 

2p 10 Heeft het bestuurslid gelijk? Motiveer het antwoord met behulp van informatie uit 
de balans. 
 
Tenslotte moet de penningmeester van BNL antwoord geven op de volgende 
vraag van een ander bestuurslid: “Is het met betrekking tot de solvabiliteit en het 
resultaat in de toekomst niet zinvol om de balanspost Bestemmingsreserve 
onderhoud gebouwen te veranderen in een balanspost Voorziening onderhoud 
gebouwen waaraan jaarlijks gedoteerd wordt?” 
 

2p 11 Welk gevolg heeft het veranderen van deze Bestemmingsreserve in de 
Voorziening onderhoud gebouwen op het toekomstig resultaat van BNL? 
Motiveer het antwoord zonder een berekening. 
 
Beleggingsportefeuille 
 
De beleggingsportefeuille van BNL bestaat uit aandelen, obligaties en 
spaarrekeningen (zie informatiebron 5). Het tegenvallende resultaat op de 
beleggingen van BNL wordt volgens het bestuur veroorzaakt doordat de 
portefeuille teveel is samengesteld uit aandelen. Het bestuur wil dat voor 2012 
gekozen wordt voor een meer risicomijdende belegging.  
De penningmeester krijgt opdracht per 1 januari 2012 de beleggingsportefeuille 
aan te passen met behulp van de volgende richtlijnen: 
 Er is een minimaal gewenst rendement aan dividend én interest samen, van 

3,7% over het totaal belegd vermogen op 1 januari 2012. 
 € 5.840.000,- van het totaal belegd vermogen per 1 januari 2012 blijft aan in 

de vorm van spaarrekeningen. 
 Bij de keuze tussen aandelen of obligaties wordt er zoveel mogelijk 

risicomijdend belegd, met in achtneming van bovenstaande rendementseis 
van 3,7%. 

 
2p 12 Bereken het bedrag van het gezamenlijke rendement dat BNL over 2012 wil 

behalen uit de beleggingen in aandelen en obligaties. 
2p 13 Laat zien hoe de beleggingsportefeuille van BNL er uit ziet na de aanpassing op 

1 januari 2012. Rond af op 1.000,- euro.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage horende bij deze vraag in. 
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 VW-0251-a-12-2-o 5 lees verder ►►►

Opgave 3 
 
Van Macho bv, een industriële onderneming die fietsen produceert en verkoopt, 
zijn de volgende balansposten gegeven. 
 

Balans Macho bv per 1 januari 2009 
Machines € 300.000  

Afschrijving machines €    118.125  

  €     181.875 

 
Op 1 januari 2009 bezit Macho 6 machines die op 1 april 2007 tegelijkertijd voor 
hetzelfde bedrag per machine zijn aangeschaft. Ze worden in 4 jaar met gelijke 
bedragen per jaar afgeschreven. Over delen van een jaar wordt naar 
evenredigheid afgeschreven. 
 

2p 14 Op welke wijze verdient Macho de investering in de machines terug? Motiveer 
het antwoord. 

3p 15 Bereken hoeveel er totaal per machine wordt afgeschreven gedurende de 4 jaar. 
1p 16 Bereken de geschatte restwaarde na 4 jaar van een op 1 april 2007 gekochte 

machine. 
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 VW-0251-a-12-2-o 6 lees verder ►►►

Opgave 4 
 
Luttikholt bv in Winterswijk is een meubelfabriek die op bestelling levert. De 
creditzijde van de balans (getallen x € 1,-) van Luttikholt eind 2011 en 2010 ziet 
er als volgt uit. 
 

 
De nominale waarde per aandeel is € 20,-. 
 
Over de veranderingen van het vermogen in 2011 is het volgende bekend: 
 Op de hypothecaire lening is op 1 april 2011 afgelost.  
 Over het kort vreemd vermogen wordt geen interest betaald. 
 Op 1 januari 2011 is de volledige winst van 2010 verdeeld. De toename van 

de algemene reserve is op dat moment ontstaan door de winstverdeling. 
 De overige balansposten zijn gelijkmatig in het jaar veranderd. 
 
Luttikholt levert op bestelling en laat klanten bij het afsluiten van een contract 
een aanbetaling per kas doen. 
 

2p 17 Op welke post van de creditzijde van de balans van Luttikholt komen deze 
aanbetalingen tot uitdrukking? Verklaar het antwoord. 
 

2p 18 Bereken de interestkosten over 2011. 
 

 31 december 
2011

 31 december 
2010

Aandelenkapitaal 4.000.000 4.000.000 

Aandelen in portefeuille 1.500.000 1.500.000 

 2.500.000  2.500.000

Agioreserve 1.200.000  1.200.000

Algemene reserve 800.000  700.000

Voorzieningen 500.000  400.000

6% Hypothecaire lening 2.700.000  3.000.000

7% Obligatielening 2.000.000  2.000.000

Crediteuren    100.000  150.000

Overig kort vreemd vermogen    200.000     300.000

Winstsaldo     540.000      400.000

 10.540.000  10.650.000
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 VW-0251-a-12-2-o 7 lees verder ►►►

De directeur, Herman Olde Luttikhuus, ziet een mogelijkheid de 
bedrijfsactiviteiten in Duitsland per 1 januari 2012 uit te breiden. Om dit te 
kunnen realiseren is een investering van € 1.000.000,- met bijbehorende 
financiering nodig. De winstverdeling en een emissie van nieuwe aandelen 
binnen de familie moeten zorgen voor de financiering van deze investering. 
De winst van 2011 wordt op 1 januari 2012 als volgt verdeeld:  
 Vennootschapsbelasting bedraagt € 120.600,-. 
 Het cashdividendpercentage is 5%. 
 De dividendbelasting is 15%. 
 Het resterende deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Alle betalingen, voortvloeiende uit deze winstverdeling, worden op  
1 januari 2011 voldaan. 
 
De emissie van nieuwe aandelen vindt direct na de winstverdeling plaats tegen 
een koers van € 42,-. De hiermee gepaard gaande bedragen worden direct 
ontvangen. 
 

4p 19 Vul op de uitwerkbijlage, horende bij deze vraag, de creditkant van de balans 
van 2 januari 2012 in, na de uitvoering van de winstverdeling en de emissie van 
aandelen. 
 
Een familielid heeft een ander voorstel voor de financiering. Hij stelt voor om de 
helft van de financiering door middel van de Voorzieningen te doen 
plaatsvinden. 
 

2p 20 In welke situatie is dit mogelijk? Motiveer het antwoord. 
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 VW-0251-a-12-2-o 8 lees verder ►►►

Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. 
 
Begin 2012 ontvangt John Wasies voor zijn huishouden de jaarafrekening van 
zijn energieleverancier Eltron over het jaar 2011. Naast de afrekening is er een 
brief dat per 1 januari 2012 de tariefstructuur in de berekeningswijze van de 
elektriciteitsnota is aangepast (zie informatiebron 6). 
De wijziging in de tariefstructuur komt tot uiting in onderstaande afbeelding voor 
2011 en 2012. 
 
Afbeelding 
Verloop van elektriciteitskosten van John met op de horizontale as het aantal 
kWh en op de verticale as euro’s. 
 
 

voor 2011:  

 
kWh 

A

voor 2012:

 B C D

       
kWhkWhkWh kWh 

€ € € €

€

 
 
 

2p 21 Welke van de bovenstaande grafieken geeft, bij gelijkblijvend verbruik, het 
verloop van de elektriciteitskosten van John weer over 2012? Licht het antwoord 
toe zonder berekening. 
 

1p 22 Leg uit waarom de nieuwe tariefstructuur, afgezien van een eventueel hogere 
rekening, een extra stimulans is om het elektriciteitsverbruik te verminderen. 
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 VW-0251-a-12-2-o 9 lees verder ►►►

Na het lezen van een bericht in de krant over stijgende elektriciteitsprijzen 
besluit John om energiekostenbesparende maatregelen te nemen die per  
1 januari 2013 moeten ingaan. John zoekt een en ander uit en uiteindelijk ziet hij 
twee besparingsmogelijkheden. 
 
a bestaande lampen en apparaten vervangen door energiezuinige varianten; 
b investeren in een zonnecollector en zelf elektriciteit opwekken.  

Het verbruik in kWh verandert dan niet. 
 
De voorkeur van John’s echtgenote Irene gaat uit naar energiezuinige lampen 
en apparaten. De voorkeur van John gaat uit naar de zonnecollector. John 
besluit de terugverdientijd én de netto contante waarde van beide varianten uit 
te rekenen. Hij maakt hiervoor een schema (zie informatiebron 7). Hij gaat er 
daarbij van uit dat elk jaar, voor het eerst op 1 januari 2013, de elektriciteitsprijs 
per kWh met 3% zal stijgen en dat het vastrecht gelijk blijft. 
 
a  Energiezuinige lampen en apparaten 
 
John kan per 1 januari 2013 alle gloeilampen vervangen door LED-lampen en 
enkele energieverslindende huishoudelijke apparaten door nieuwe 
energiezuinige. John betaalt voor deze lampen en apparaten een winkelprijs van 
€ 2.450,- (inclusief 19% btw) en dit levert hem een verwachte directe jaarlijkse 
energiebesparing in kWh op van 35% ten opzichte van het oude verbruik in 
kWh. 
 

2p 23 Bereken de besparing in euro’s op de elektriciteitsrekening van 2013 die John 
mag verwachten door de aanschaf van energiezuinige lampen en apparaten 
(zie informatiebron 6 en 7). 
 

2p 24 Bereken in welke maand van 2017 deze investering volledig zou zijn 
terugverdiend. Ga er van uit dat de besparingen gelijkmatig over het jaar worden 
ontvangen (zie informatiebron 6 en 7). 
 
b  Zonnecollector 
 
Er zijn verschillende aanbieders van zonnecollectoren op de markt. John wil in 
dat geval kiezen voor een aanbod van zijn eigen energieleverancier (zie 
informatiebron 8).  
Maak bij de beantwoording van vraag 25, 26 en 27 gebruik van 
informatiebronnen 6, 7 en 8. 
 

1p 25 Bereken de besparing in euro’s op de elektriciteitsrekening over het jaar 2013 
die John mag verwachten bij normaal rendement van de zonnecollector zoals 
beschreven in informatiebron 8. 
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John berekent ook de netto contante waarde van beide mogelijkheden. 
De cashflow is hierbij gedefinieerd als het jaarlijkse voordeel op de 
energiekosten als gevolg van de investering. De cashflows worden contant 
gemaakt tegen een vermogenskostenvoet van 3%. De besparingen worden bij 
deze berekening steeds aan het eind van het jaar gerealiseerd.  
 

3p 26 Bereken de netto contante waarde op 1 januari 2013 van de investering in de 
zonnecollector (zie formuleblad). 
 

1p 27 Welke van de twee berekeningen, terugverdientijd of netto contante waarde, 
komt John het beste uit als hij zijn vrouw van zijn gelijk wil overtuigen? Licht het 
antwoord toe. 
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Opgave 6 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing 
 
Onderneming Imo produceert twee producten, Uno en Quinta. De normale 
productie en afzet per kwartaal zijn 10.000 stuks Uno en 8.000 stuks Quinta. 
De standaard directe fabricagekosten zijn als volgt samengesteld: 
 

 product Uno product Quinta 
grondstof 4 kg x € 10,- =           €   40,- 6 kg x € 10,- =           €   60,- 

lonen 2 manuren x € 50,- = € 100,- 3 manuren x € 50,- = € 150,- 

 
De bij de normale productie en afzet verwachte indirecte fabricagekosten voor 
het eerste kwartaal van 2012 bedragen € 1.430.000,-. 
Deze indirecte fabricagekosten worden in de kostprijs opgenomen door middel 
van een voor product Uno en Quinta gelijke opslag in euro’s per direct manuur. 
 

2p 28 Geef twee voorbeelden van indirecte fabricagekosten. 
2p 29 Bereken de opslag per direct manuur. 

 
Per 1 april 2012 zijn de volgende nacalculatorische gegevens over het eerste 
kwartaal 2012 bekend: 
 De productie en afzet is 9.500 stuks Uno en 7.900 stuks Quinta. 
 De loonkosten bedragen € 2.107.250,-. 
 Er zijn geen prijsresultaten. 
 De indirecte fabricagekosten bedragen € 1.420.244,-. 
 

2p 30 Bereken het nacalculatorische budgetresultaat op de indirecte fabricagekosten 
over het eerste kwartaal 2012. Geef daarbij ook aan of het om een positief of 
negatief resultaat gaat. 
 
Het budgetresultaat op de indirecte fabricagekosten wordt volgens de algemeen 
directeur mede veroorzaakt door een te groot aantal manuren dat bij de 
productie is ingezet. 
 

2p 31 Toon met een berekening het ongelijk van de algemeen directeur aan (zie 
formuleblad). 
 
De financieel directeur heeft echter vastgesteld dat de indirecte fabricagekosten 
voor een groot deel constant zijn en meent dat, gezien de nacalculatorische 
productie en afzet, het budgetresultaat op de indirecte fabricagekosten voor een 
belangrijk deel daardoor verklaard wordt. 
 

2p 32 Hoe wordt het door de financieel directeur bedoelde resultaat genoemd?   
Leg uit hoe dit resultaat ontstaat. 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Formuleblad 

 
Voor de beantwoording van vraag 9, 26 en 31 zijn de volgende formules 
beschikbaar: 
 

 9 solvabiliteit  
eigen vermogen

totaal vermogen
  100% 

 
 26 gebruikte symbolen: 

C  contante waarde 
E  eindwaarde 
K  kapitaal 
T  termijnbedrag 
p  rentepercentage 
n  aantal perioden/termijnen 
i  interest 
 
formules: 

i  
p

100
 

 
C  K  (1 + i)-n 
 

Cn  T  
  n

1 1 i

i


 

   

 
E  K  (1 + i)n 
 

En  T  
     n
1 i x 1 i 1

i

  
   

 
 31 efficiencyverschil = sh - wh 

 
sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
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Informatiebron 1 

 
Structuur BNL 
 

Ledenraad

Regio Noord Regio West Regio Midden Regio Oost Regio Zuid

Bestuur

Directie

Secretariaat Extern beleid

Facilitaire zaken Financiële zaken

Communicatie Juridische zaken

Kwaliteitszorg Personeel en organisatie

 
 
 
 bron: jaarverslag BNL 
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Informatiebron 2 

 
Overzicht van ontvangsten en uitgaven BNL (getallen  € 1.000,-) 
 

Ontvangsten 2011 2010

Ontvangsten eigen fondswerving 29.100 31.573

Acties voor het Goede Doel  12.643 17.797

Overheidssubsidies 35.831 46.309

Ontvangsten terreinbeheer 9.713 10.825

Ontvangsten uit beleggingen   1.833   19.487

 89.120 125.991

 

Uitgaven 2011 2010

Uitgaven met betrekking tot het doel van 
de organisatie 

 

Verwerving natuurgebieden 28.087 28.723

Beheer natuurgebieden 50.007 50.849

Beïnvloeding beleid overheden 5.408 4.641

Betrekken van publiek bij de natuur 16.801 17.858

Uitgaven met betrekking tot het 
functioneren van de organisatie 

 

Wervingskosten 7.148 6.783

Uitgaven beheer en administratie    2.184    2.924

 109.635 111.778

Saldo -20.515 14.213
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Informatiebron 3 

 
Staat van baten en lasten BNL (getallen x € 1.000,-) 
 

Baten  2011 2010

Baten uit eigen fondswerving  

Contributies 19.522 18.982

Ontvangen giften en schenkingen 3.276 3.417

Erfstellingen en legaten 2.546 7.212

Resultaat verkoop artikelen 324 386

Sponsoring en bedrijfsgiften 3.432 1.576

 

Overige baten  

Acties voor het Goede Doel  12.643 17.797

Overheidssubsidies 35.831 46.309

Inkomsten terreinbeheer 9.713 10.825

Baten uit beleggingen   1.833 19.487

 89.120 125.991

 
 

Lasten  2011 2010

Besteding aan de doelstellingen   

Verwerving natuurgebieden 28.087 28.723

Beheer natuurgebieden 50.007 50.849

Beïnvloeding beleid overheden 5.408 4.641

Betrekken van publiek bij de natuur 16.801 16.858

  

Wervingskosten  

Kosten eigen fondswerving 5.368 6.646

Kosten subsidies overheden 1.096 899

Kosten beleggingen 684 238

 

Beheer en administratie  

Afschrijvingskosten 2.191 2.296

Overige kosten  2.184 2.135

 111.826 113.285

  

Saldo -22.706 12.706
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Informatiebron 4 

 
Balans BNL per 31 december ná verwerking van saldo van baten en lasten 
(getallen x € 1.000,-) 
 

Activa  2011 2010

Natuurgebieden en opstallen nihil nihil

Gebouwen, inventaris, machines 21.914 22.962

Beleggingen 167.840 179.462

Voorraden 447  262

Vorderingen 30.721 22.262

Liquide middelen       927   15.140

 221.849 240.088

 
 

Passiva  2011 2010

Algemene reserve 156.049 179.022

Herwaarderingsreserve gebouwen 888 819

Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 5.933 6.362

Overige bestemmingsreserves 1.835 6.208

Langlopende schulden 6.614 4.425

Kortlopende schulden   50.530   43.252

 221.849 240.088
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Informatiebron 5 

 
Beleggingsportefeuille BNL 
 
Voor BNL zijn beleggingen een bron van inkomsten. BNL hecht weinig belang 
aan de waardevermeerdering van de beleggingen door bijvoorbeeld 
koersstijgingen, maar veel belang aan het rendement dat wordt uitgekeerd in de 
vorm van dividend of interest. 
Onderstaande rendementspercentages hebben enkel betrekking op dividend en 
interest. 
 
Overzicht per beleggingscategorie  
 

 aandelen obligaties spaarrekeningen totaal 

verwacht  
jaarrendement 2012 

 
4,5% 

 
3,1% 

 
1,2% 

 

stand 31 december  
2011 ( € 1.000) 

 
144.342 

 
5.658 

 
17.840 

 
167.840

gepland 1 januari 2012 
( € 1.000) 

 
   ……… 

 
……… 

  
 5.840 

 
167.840
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Informatiebron 6 

 
Gedeelte van de jaarafrekening van elektriciteitsproducent Eltron voor 
John 
 
 Uw elektriciteitsverbruik over 2011 was 5.000 kWh1). 
 Uw eindafrekening over 2011 bedraagt: € 1.325,-. 
 
De nieuwe tariefstructuur (in euro’s) voor 2012, vergeleken met 2011, ziet er als 
volgt uit: 
 

2011 2012 

verbruikstarief  0,14 per kWh verbruikstarief   0,13 per kWh 

accijns  0,08 per kWh accijns  0,10 per kWh 

vastrecht  225,00 per jaar vastrecht  20,00 per jaar 

   transport en 
beheer 

 
 0,05 

 
per kWh 

 
Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief 19% btw. 
 

 
 

Informatiebron 7 

 
Vergelijkingsschema besparingsmogelijkheden 
 

 energiezuinige apparaten 
en lampen 

zonnecollector 

ingangsdatum 1 januari 2013 1 januari 2013 

verwachte levensduur 5 jaar 5 jaar 

verwachte restwaarde geen € 400 

jaarlijkse prijsstijging 
(verbruikstarief + accijns + 
transport/beheer)  

 
 
3% per kWh 

 
 
3% per kWh 

cumulatieve besparing 
2013 tot en met 2016 

 
€ 2.111,48  

 

maand terugverdientijd ………… (vraag 24) december 2017 

netto contante waarde op  
1 januari 2013 

 
€ 0,00 

 
……….. (vraag 26) 

 
 

noot 1  kWh staat voor KiloWattHour (Nederlands: KiloWattUur), de eenheid van elektriciteitsverbruik. 
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Informatiebron 8 

 
Gedeelte van de folder over zonnecollectoren van Eltron 
 

 
  
U maakt gebruik van de door ons geleverde elektriciteit. Daarnaast gebruikt u 
door uzelf opgewekte elektriciteit.  
 
Technische specificaties 
 
Deze middelgrote zonnecollector werkt met de volgende kenmerken: 
 maximaal te leveren per jaar: 2.100 kilowattuur (kWh) 
 normaal rendement: 90% van het maximaal vermogen. 
 
 
De prijs (in euro) 
 

 aanschaf collector installatiekosten totaal

exclusief btw  2.100,00  350,00 2.450,00

btw    399,00   66,50    465,50

inclusief btw  2.499,00  416,50 2.915,50

 
 
 

einde  
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management & organisatie VWO 2012-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 2  
maand in 
2011 

schuldrest (€) 
begin van de 
maand 

interestdeel 
(€) 

aflossings- 
deel (€) 

schuldrest (€) 
einde van de 
maand 

oktober ……… ……… ……… ……… 
november ……… ……… ……… ……… 
december ……… ……… ……… ……… 

 
De hypotheekuitgaven, na verrekening van het belastingvoordeel, zijn: 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 

 13  
Overzicht per beleggingscategorie  
    
 aandelen obligaties spaarrekeningen totaal 

verwacht 
jaarrendement 2012 

 
4,5% 

 
3,1% 

 
1,2%  

stand 31 december 
2011 (x € 1.000) 

 
144.342 

 
5.658 

 
17.840 

 
167.840 

gepland 1 januari 2012 
(x € 1.000) 

 
……… 

 
……… 

 
5.840 

 
167.840 

 
 
berekeningen: 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 19  
Creditzijde balans (getallen x € 1,-) Luttikholt per 2 januari 2012 
 

Aandelenkapitaal 4.000.000  
Aandelen in portefeuille ………….  
   

…………. 
Agioreserve  …………. 
Algemene reserve  …………. 
Voorzieningen     500.000 
6% Hypothecaire lening  2.700.000 
7% Obligatielening  2.000.000 
Crediteuren     100.000 
Overig kort vreemd vermogen     200.000 
Winstsaldo  …………. 
  …………. 

 
berekeningen: 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

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 
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. 

Pagina: 685Voor 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).



 VW-0251-a-12-2-c 2 lees verder ►►► 
 

 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 64 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel(s) 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 
De zakelijke lasten zijn door de verkoper vooruitbetaald.  
 
Opmerking  
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 2 maximumscore 3 
maand in 2011 schuldrest 

(€) begin van 
de maand  

interestdeel 
(€) 

aflossingsdeel 
(€) 

schuldrest 
(€) einde van 
de maand  

oktober 195.000,00 910,65 298,94 194.701,06 
november 194.701,06 909,25 300,34 194.400,72 
december 194.400,72 907,85 301,74 194.098,98 

 
• totale netto interest: 0,58 x (910,65 + 909,25 + 907,85) = 1.582,10 2 
• totale aflossing: 298,94 + 300,34 + 301,74 =                901,02  

totale netto hypotheekuitgaven:  € 2.483,12 1 
 

 3 maximumscore 1 
25 x 12 x 1.209,59 – 195.000 = € 167.877 
 

 4 maximumscore 2 
• De totaal te betalen interest is hoger dan bij een annuïteitenlening, 

omdat gedurende de looptijd bij een spaarhypotheek niets wordt 
afgelost 1 

• Hierdoor is het fiscale voordeel hoger bij een spaarhypotheek 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
BNL is een vereniging. Er is sprake van een ledenraad (alleen een 
vereniging kent leden).  
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Uit de Staat van baten en lasten valt op te maken dat de uitgaven ter 
verwerving van natuurgebieden in een boekjaar direct ten laste worden 
gebracht van het resultaat in dat jaar. Daarmee wordt de boekwaarde van 
de natuurgebieden nihil en wordt er niet afgeschreven op de verworven 
natuurgebieden. 
 

 7 maximumscore 3 

• De verhouding kosten/baten is in 2011 
5.368
29.100

 = 18,4% 1 

• Dat is een verbetering ten opzichte van 2010 van 
18,4 21

21

−
 = 12,4% 

Als deze verbetering zich doorzet in 2012 is dat 18,4% × 0,876 = 
16,1% 1 

• 16,1% < 16,5% dus BNL scoort beter dan het landelijk gemiddelde 1 
 

 8 maximumscore 2 
• De vlottende activa en de liquide middelen zijn afgenomen  1 
• en de kortlopende schulden zijn toegenomen. 

De liquiditeit is in 2011 verslechterd 1 
 

 9 maximumscore 2 

• BNL: 
164.705
221.849

 = 74,24%, dit ligt boven het landelijk gemiddelde van  

72,54% 1 
• De bewering is juist 1 
 

 10 maximumscore 2 
Nee, het bestuurslid heeft geen gelijk. Er is sprake van een 
Herwaarderingsreserve gebouwen, dus er is wel rekening gehouden met 
de waardestijging. 
 
Opmerking  
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 2 
Het toekomstig resultaat zal afnemen. 
Om een voorziening in stand te houden, wordt de (jaarlijkse) dotatie aan  
de voorziening ten laste gebracht van het resultaat. 
 

 12 maximumscore 2 
• totaal gewenst rendement 0,037 × 167.840.000 = 6.210.080 1 
• opbrengst uit spaarrekeningen 0,012 × 5.840.000 =     70.080 

te behalen rendement uit aandelen en obligaties € 6.140.000 1 
 

 13 maximumscore 2 
overzicht per beleggingscategorie  
 
 aandelen obligaties spaarrekeningen totaal 
verwacht 
jaarrendement 
2012 

 
 

4,5% 

 
 

3,1% 

 
 

1,2% 

 

stand  
31 december 
2011 
(x € 1.000) 

 
 
 

144.342 

 
 
 

  5.658 

 
 
 

17.840 

 
 
 

167.840 
gepland  
1 januari 2012 
(x € 1.000) 

 
 

 79.857 

 
 

82.143 

 
 

  5.840 

 
 

167.840 
 
berekeningen: 
162.000.000 verdelen over aandelen en obligaties met een voorkeur voor 
obligaties 
 
Stel a is de waarde van de aandelen 
0,031 × (162.000.000 − a) + 0,045 × a = 6.140.000  
a = 79.857.000 
obligaties: 162.000.000 − 79.857.000 =  € 82.143.000 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 2 
• De afschrijvingskosten maken deel uit van de verkoopprijs van de fiets 1 
• Dus als de klanten betalen, komen de afschrijvingsgelden binnen bij de 

onderneming  1 
 

 15 maximumscore 3 

• Op 1 januari 2009 is afgeschreven per machine 118.125
6

 = 19.687,50 1 

• Het aantal maanden afgeschreven op 1 januari 2009 is 21 maanden, 

afschrijving per maand: 19.687,50
21

 = 937,50 1 

• Totaal af te schrijven: 48 × 937,50 = € 45.000 1 
 

 16 maximumscore 1 

De aanschafprijs per machine is 300.000
6

 = 50.000 

De geschatte restwaarde per machine is 50.000 – 45.000 = € 5.000 
 
 

Opgave 4 
 

 17 maximumscore 2 
de post ”Overig kort vreemd vermogen”  
Aanbetalingen zijn vooruitontvangen bedragen (en tonen de waarde van 
een verplichting tot het leveren van goederen).  
 
Opmerking  
‘Crediteuren’ is onjuist, want deze verplichting is een betalingsverplichting. 
 

 18 maximumscore 2 
3.000 x 0,06 x 0,25 + 2.700 x 0,06 x 0,75 + 2.000 x 0,07 =  
306,5 x 1.000 = € 306.500 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 4 
Creditzijde balans (getallen x € 1,-) Luttikholt per 2 januari 2012 
 
Aandelenkapitaal 4.000.000  
Aandelen in portefeuille 1.164.000  
  2.836.000 
Agioreserve  1.569.600 
Algemene reserve  1.094.400 
Voorzieningen  500.000 
6% Hypothecaire lening  2.700.000 
7% Obligatielening  2.000.000 
Crediteuren  100.000 
Overig kort vreemd vermogen  200.000 
Winstsaldo                  0 
  (11.000.000) 

 
• 2.836.000 1 
• 1.569.600 1 
• 1.094.400 1 
• 0 1 
 
berekeningen: 
toename algemene reserve: 540.000 - 120.600 -  2.500.000 x 0,05 = 
294.400 
nodig voor emissie = 1.000.000 - 294.400 = 705.600 

toename geplaatst aandelenkapitaal 705.600
42

 x 20 = 336.000 

toename agioreserve 16.800 x 22 = 369.600 
 

 20 maximumscore 2 
Dit is mogelijk indien de Voorzieningen vastliggen in liquide middelen. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 5 
 

 21 maximumscore 2 
C. De constante kosten dalen en de variabele kosten per kWh stijgen. 
 

 22 maximumscore 1 
Besparingen betreffen enkel het variabele deel van de rekening en leveren 
daarom per bespaarde kWh meer op. (Er is sprake van een verschuiving 
van vaste kosten naar variabele kosten.) 
 

 23 maximumscore 2 
besparing 2013: 5.000 x 0,35 x 0,28 x 1,03 = € 504,70 
 

 24 maximumscore 2 
• besparing in 2017: 504,70 x (1.03)4 = 568,04  

nog nodig in 2017: 2.450 – 2.111,48 = 338,52 1 
 

• 338,52
568,04

 x 12 = 7,2 

 dus in de achtste maand, augustus 2017 1 
 

 25 maximumscore 1 
1.890 x 0,28 x 1,03 = € 545,08  
 

 26 maximumscore 3 
• Contante Waarde besparingen 

5 x 545,08
1,03

                         = 2.646,02 

Contante Waarde  

restwaarde 5
400

1,03
 = 345,04 

  2.991,06 2 
• investering 2.915,50 

netto contante waarde     €  75,56 positief 1 
 

 27 maximumscore 1 
De berekening met behulp van de terugverdientijd valt gunstiger uit voor 
de energiezuinige apparaten en de netto contante waarde berekening valt 
gunstiger uit voor de zonnecollector, dus John zal de berekening met 
behulp van de netto contante waarde voorleggen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− afschrijvingskosten fabriekshal 
− energiekosten fabriekshal 
− loonkosten directie en staf 
 

 29 maximumscore 2 
1.430.000

2 x 10.000 + 3 x 8.000
 = 1.430.000

44.000
 = € 32,50 

 
 30 maximumscore 2 

• budget (2 x 9.500 + 3 x 7.900) x 32,50 = 1.387.750  1 
• werkelijk 1.420.244 

verschil      €      32.494  negatief  1 
 

 31 maximumscore 2 
• efficiencyverschil lonen: 

2 x 9.500 + 3 x 7.900 – 2.107.250
50

 = 555 uren  1 

• positief verschil, dus heeft de algemeen directeur ongelijk 1 
 

 32 maximumscore 2 
• onderbezettingsresultaat/bezettingsresultaat 1 
• Door een minder dan normale bezetting zijn de in de kostprijs van de 

verkopen doorberekende constante kosten lager dan de werkelijke 
constante kosten 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 jaarverslag BNL 

einde  
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VW-0251-a-11-1-o 

Examen VWO 

2011 
 
 
 

 management & organisatie  
tevens oud programma management & organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
donderdag 19 mei
13.30 - 16.30 uur
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 VW-0251-a-11-1-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1 
 
Van Oudejans nv is per 31 december 2010 de onderstaande balans gegeven. 
 

 
Overige gegevens: 
− De gewone en de preferente aandelen hebben een nominale waarde van  

€ 10,- per aandeel. 
− De winst over 2010 wordt als volgt verdeeld: 
a De vennootschapsbelasting is 25% van het winstsaldo. 
b De preferente aandeelhouders ontvangen hun dividend. 
c Er wordt € 77.500,- gereserveerd voor nieuwbouw. 
d Het restant van de winst is in principe beschikbaar voor de houders van 

gewone aandelen. 
 

2p 1 Bereken welk bedrag (vóór aftrek van dividendbelasting) op grond van de 
winstverdeling van 2010 in principe beschikbaar is voor de gewone 
aandeelhouders. 
 
Oudejans rondt het dividendpercentage af op een geheel percentage. Een 
restbedrag dat door de afronding eventueel ontstaat, zal worden toegevoegd 
aan de dividendreserve. 
 

3p 2 Bereken het totale bedrag dat op grond van de winstverdeling van 2010 wordt 
toegevoegd aan de reserves. 
 

Debet                      Balans Oudejans nv (getallen × € 1.000,-)                   Credit 
Gebouwen 1.400 Aandelenkapitaal 1.500 

Machines 750 Aandelen in portefeuille    800 

Voorraden 460   700

Debiteuren 200 6% Preferent aandelenkapitaal  150

Liquide middelen 140 Algemene reserve  350

  Agioreserve  48

  Dividendreserve  2

  6% Obligatielening  300

  5,5% Hypothecaire lening  875

  Crediteuren  125

  Bank  150

           Winstsaldo 2010  250

 2.950   2.950
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Het dividend op de gewone aandelen wordt uitgekeerd in de vorm van 
cashdividend en stockdividend, in de verhouding 2 : 5. De dividendbelasting is 
15%.  
 

1p 3 Welk motief kan een nv hebben om dividend in aandelen uit te keren in plaats 
van in contanten? 
 

2p 4 Bereken voor 2010 het cashdividend, na aftrek van dividendbelasting, per 
gewoon aandeel. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross 
Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems  
(zie informatiebron 1). De balans per 31 december 2008, 2009 en 2010 en de 
winst- en verliesrekening van Cross over 2008, 2009 en 2010 staan in de 
informatiebronnen 2 en 3. Enkele kengetallen van Cross staan in  
informatiebron 4. 
 
Uit informatiebron 1 blijkt dat Cross octrooien bezit. 
 

1p 5 Onder welke post op de balans van Cross zijn de octrooien opgenomen?  
 
Een groep aandeelhouders heeft de directie laten weten dat zij ontevreden is 
over de financiële prestaties van Cross. De groep aandeelhouders baseert zich 
hierbij op de ontwikkeling van het rendement per aandeel.  
De directie van Cross is van mening dat het niet juist is om op deze manier naar 
de financiële prestaties van een bedrijf te kijken en wijst op de acceptabele 
ontwikkeling van de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV). 
Het rendement per aandeel en de REV over 2009 staan vermeld in 
informatiebron 4. 
 

2p 6 Bereken over 2010 het rendement per aandeel (zie formuleblad). 
 

2p 7 Bereken over 2010 de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV)  
(zie formuleblad). 
 

2p 8 Verklaar waarom de aandeelhouders er de voorkeur aan geven om de financiële 
prestaties van Cross te meten met behulp van het rendement per aandeel en 
niet met de rentabiliteit van het eigen vermogen. 
 
De groep ontevreden aandeelhouders heeft er geen vertrouwen in dat de 
directie van Cross de financiële prestaties kan verbeteren. Daarom wil de groep 
aandeelhouders Cross opsplitsen. Hierbij worden één of meer divisies verkocht. 
 

1p 9 Welk orgaan binnen Cross moet formeel de opsplitsing van het bedrijf 
goedkeuren? 
 
De directie voelt de druk van de groep aandeelhouders toenemen en wil de twee 
divisies met de hoogste bijdrage (= omzet minus loonkosten) per werknemer 
behouden. De directie heeft berekend dat de divisie Food Systems in 2010 de 
laagste bijdrage per werknemer heeft. 
 

2p 10 Bereken, met behulp van informatiebron 3, de bijdrage per werknemer in 2010 
van de divisie Food Systems. 
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1p 11 Welke post op de winst- en verliesrekening van 2010 toont aan dat Food 
Systems minder heeft geïnvesteerd in hoogwaardige technologie dan de andere 
twee divisies?  
 
De divisie Food Systems kan per 1 januari 2011 verkocht worden. Uit de 
ontvangen opbrengst van de verkoop plus de aanwezige liquide middelen van 
Food Systems betaalt Cross de totale schulden van Food Systems af. 
Het dan nog resterende bedrag zal geheel worden uitgekeerd aan alle 
aandeelhouders. 
De aandeelhouders zijn bereid in te stemmen met de verkoop van Food 
Systems als de uitkering meer dan € 4,- per aandeel is. 
 
Bij een mogelijke verkoop van Food Systems op 1 januari 2011 zullen alle activa 
(met uitzondering van de liquide middelen) op basis van de balanswaarde van 
31 december 2010 worden verkocht aan een Noors bedrijf voor een bedrag van 
€ 469 miljoen.  
 
De totale schulden van Cross per 31 december 2010 worden aan de divisies 
toebedeeld naar rato van de omvang van de vaste activa per 31 december 2010. 
 

3p 12 Laat met een berekening zien of de aandeelhouders van Cross akkoord zullen 
gaan met de verkoop van Food Systems.  
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Opgave 3 
 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Wamelink bv produceert uitsluitend het product Glamour en hanteert voor 2010 
de onderstaande opbouw van de commerciële kostprijs (in euro’s): 
 
grondstoffen 1,5 kg à € 32,- per kg    48,00 

loonkosten 
3
4

 uur à € 50,- per manuur    37,50 

constante fabricagekosten     27,50 
fabricagekostprijs    113,00 
variabele verkoopkosten     12,00 
commerciële kostprijs   125,00 
 
De verkoopprijs wordt vastgesteld op € 135,- per product Glamour. 
 
Met betrekking tot dit product is de onderstaande nacalculatorische 
resultatenrekening (getallen in euro’s) over 2010 opgesteld:  
 

grondstofverbruik       2.055.024 omzet       5.406.900

loonkosten        1.463.280  

constante 
fabricagekosten        1.125.000

 

variabele verkoopkosten           502.500  

nettowinst           261.096                 

       5.406.900        5.406.900

 
Overige gegevens over 2010: 
− het werkelijk grondstofverbruik is 64.320 kg; 
− het werkelijke aantal manuren is 28.140; 
− de normale en verwachte productie en afzet zijn 40.000 producten per jaar;  
− er zijn 40.200 producten geproduceerd en verkocht. 
 

3p 13 Bereken het totale budgetresultaat over 2010. Geef aan of er sprake is van een 
voordelig of van een nadelig resultaat. 

2p 14 Bereken het efficiencyresultaat op de grondstoffen over 2010. Geef aan of er 
sprake is van een voordelig of van een nadelig resultaat (zie formuleblad). 

2p 15 Bereken het bezettingsresultaat over 2010. Geef aan of er sprake is van een 
voordelig of van een nadelig resultaat (zie formuleblad). 
 
De werkelijke nettowinst over 2010 is lager dan de verwachte nettowinst. Dit 
wordt veroorzaakt door een nadelig budgetresultaat en door een lagere 
verkoopprijs.  
 

2p 16 Bereken welke invloed de lagere verkoopprijs heeft gehad op de nettowinst. 
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Opgave 4 
 

 
 
Wielervereniging “Het Kopje” uit Bloemendaal heeft als doel het mogelijk maken 
en promoten van de wielersport in Bloemendaal en omgeving. Het boekjaar van 
de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Ter voorbereiding van 
de ledenvergadering komt het bestuur op 2 januari 2011 bijeen om de 
jaarrekening te bespreken. De voorlopige balans ziet er op 1 januari als volgt uit. 
 

Debet                            Voorlopige balans “Het Kopje”  
    op 1 januari 2011 (getallen in euro’s) 

Credit

Bestelbus 9.500 Eigen vermogen 15.494

Voorraad shirts  800 Nog te betalen afdracht 
KNWU 2010 

440

Reservemateriaal 420 Nog te betalen aan 
gemeente 2010 

650

Nog te ontvangen 
contributie 2010 

624  

Nog te ontvangen 
sponsorgelden 2010 

1.500  

Bank 2.760  

Kas    980            

   16.584    16.584

   
Tijdens de vergadering van 2 januari blijkt dat de volgende financiële feiten over 
2010 nog niet zijn verwerkt in bovenstaande balans: 
− Er dient nog € 750,- op de bestelbus te worden afgeschreven. 
− De voorraad shirts betreft 20 shirts met een logo van een sponsor die failliet 

is gegaan. Het neefje van de voorzitter heeft ze overgenomen voor € 15,- 
per stuk. Er wordt een nieuwe shirtsponsor gezocht. 
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− De nog te ontvangen jaarcontributie betreft die van vier senior- en twee 
junior leden. Een junior lid betaalt over 2010 40% minder contributie dan een 
senior lid. Drie senior leden en één junior lid hebben inmiddels hun 
achterstallige contributie betaald. Het andere senior lid zal in maart 2011 
betalen. Het andere junior lid is verhuisd. De vordering op hem wordt als 
oninbaar beschouwd. 

− De sponsor verkeert in faillissement. De te ontvangen sponsorgelden zijn 
oninbaar. 

− De betalingen en ontvangsten lopen via de bank. Alleen het neefje van de 
voorzitter betaalt per kas. 

− De uitstaande schuld aan de gemeente is betaald. 
 

2p 17 Bereken de jaarcontributie over 2010 van één junior lid. 
5p 18 Stel de debetzijde van de balans per 1 januari 2011 van “Het Kopje” op, nadat 

bovenstaande financiële feiten over 2010 zijn verwerkt. Vul hiervoor de 
uitwerkbijlage horende bij deze vraag verder in. 

2p 19 Bereken de omvang van het eigen vermogen op 31 december 2011 van “Het 
Kopje” nadat de bovenstaande financiële feiten over 2010 zijn verwerkt. 
 
Het bestuur stelt ook een begrote staat van ontvangsten en uitgaven op over 
2011. 
 

Ontvangsten  Begrote ontvangsten en uitgaven over  2011 
(getallen in euro’s) 

Uitgaven

Contributies 6.996 Bestelbus 3.600

Sponsor 4.000 Shirts 2.500

 Afdracht KNWU 980

 Organisatie toertochten 3.350

 Organisatie algemeen 900

  

Saldo       334            

     11.330   11.330

 
De voorzitter wrijft zich in de handen en vraagt aan de penningmeester:  
“Mag ik uit deze staat van ontvangsten en uitgaven concluderen dat we 2011 
naar verwachting met een positief resultaat zullen afsluiten?” 
 

1p 20 Is deze conclusie van de voorzitter terecht? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 5 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 8. 
 
De gemeente Hellevoetsluis en de woningbouwvereniging Maasdelta spannen 
zich gezamenlijk in om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.  
De leefbaarheid vermindert o.a. door het aantal mensen dat op straat aan auto’s 
sleutelt.  
Begin 2011 ontstaat het plan om aan de rand van de stad als gezamenlijk 
project een doe-het-zelfgarage te starten (zie informatiebron 5). 
Als rechtsvorm wordt daarbij gedacht aan een stichting, onder de naam 
CareForCar. De gemeente is bereid bij te dragen in de loonkosten van de 
beheerders van de doe-het-zelfgarage door het verstrekken van een 
loonkostensubsidie. De woningbouwvereniging is bereid het benodigde 
startkapitaal te verstrekken via een renteloze lening met een looptijd van 5 jaar. 
 
CareForCar wordt gestart als: 
a op basis van marktonderzoek blijkt dat er minimaal 450 potentiële klanten 

zijn èn 
b er een kostendekkende exploitatie is bij een maximale verhuurprijs van  

€ 14,50 per uur èn 
c er minimaal 36 uur per week een bijstandsgerechtigde als beheerder 

aangesteld wordt.  
 

2p 21 Noem 2 oprichtingsvereisten voor een stichting. 
1p 22 Op welke wijze kan voor de gemeente en voor de woningbouwvereniging 

voldoende zeggenschap in de stichting CareForCar gewaarborgd worden? 
 
In informatiebron 6 zijn diverse gegevens van de markt voor 
autoherstelbedrijven in het algemeen en voor CareForCar specifiek verzameld. 
 

4p 23 Toon met een berekening aan dat het normale en tevens verwachte aantal uren, 
dat op jaarbasis gesleuteld wordt bij CareForCar 5.985 is. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage, horende bij deze vraag, verder in. 
 
CareForCar huurt een loods op het bedrijventerrein aan de rand van de stad.  
In deze loods bestaat de mogelijkheid om maximaal 5 sleutelplekken te 
realiseren. Een sleutelplek bestaat uit een hefbrug, diverse reparatieapparatuur 
en handgereedschap.  
Uit het oogpunt van kostenbeheersing gaat CareForCar bij de bepaling van het 
aantal te realiseren sleutelplekken uit van een bezettingsgraad van minimaal 
75%; dat wil zeggen dat de sleutelplekken tenminste voor 75% van het 
beschikbare aantal uren door klanten gebruikt worden. 
 

3p 24 Bereken het aantal sleutelplekken dat CareForCar moet realiseren opdat 
voldaan wordt aan de vereiste bezettingsgraad. 
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Tijdens de openingstijden is er steeds maar één beheerder aanwezig. 
CareForCar wil twee beheerders in deeltijd aanstellen op basis van een 
jaarcontract en wil daarbij gebruikmaken van de loonkostensubsidieregeling (zie 
informatiebron 7). Beide beheerders (34 en 45 jaar) zullen aanvullende scholing 
krijgen.  
In informatiebron 8 is een overzicht van de totale kosten voor CareForCar 
opgenomen. Er is alleen sprake van constante kosten.  
 

3p 25 Bereken voor CareForCar de totale loonkosten, inclusief scholing, per jaar. 
3p 26 Bereken de kostprijs van een sleutelplek per uur. 

 
CareForCar overweegt haar klanten een abonnement aan te bieden.  
Dit abonnement geeft klanten de mogelijkheid om 6 klokuren te sleutelen bij 
CareForCar voor een gereduceerd tarief van € 75,-. Bij aanschaf van het 
abonnement betaalt de klant dit bedrag.  
CareForCar gaat ervan uit dat klanten in 80% van het verwachte aantal uren via 
een abonnement betalen en dat in de overige 20% van de uren klanten per 
afzonderlijk uur betalen. 
 

2p 27 Bereken welke verhuurprijs CareForCar voor een uur sleutelen zonder 
abonnement in rekening moet brengen om tot een kostendekkende exploitatie 
van CareForCar te komen. 

3p 28 Wordt CareForCar gestart? Motiveer het antwoord door elk van de drie gestelde 
criteria (a,b,c) in het antwoord te betrekken. 
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Opgave 6 
 
Van Lieshout bv heeft de onderstaande balans per 31 december 2010 
opgesteld:  
 

Debet            Balans Van Lieshout bv (getallen x € 1.000,-)                     Credit
Concessies 1.000 Aandelenkapitaal 1.200

Materiële vaste activa 900 Agioreserve 100

Deelneming 500 Herwaarderingsreserve 150

Voorraden 500 Voorzieningen 200

Debiteuren 255 Hypothecaire lening 475

Effecten 100 Onderhandse lening 500

Baro Bank 40 Crediteuren 125

Kas 5 ENG Bank 450

          Winstsaldo lopend boekjaar              100

 3.300  3.300

 
Van Lieshout bezit concessies waarmee zij het recht heeft om een grondstof in 
een bepaald gebied te delven. Alleen de concessies worden tegen actuele 
waarde gewaardeerd. 
Naar aanleiding van een onderzoek geeft de accountant aan dat de waarde van 
de concessies € 900.000,- moet zijn.  
 

1p 29 Geef een reden waarom de waarde van de concessies op de balans naar 
beneden zou moeten worden bijgesteld. 

2p 30 Welke invloed heeft de afwaardering van de post Concessies op de cashflow 
van Van Lieshout (zie formuleblad)? Motiveer het antwoord. 

2p 31 Welke invloed heeft de afwaardering van de post Concessies op de 
solvabiliteitspositie van Van Lieshout? Motiveer het antwoord. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

VW-0251-a-11-1-o* 
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Formuleblad 

 
Voor de beantwoording van vraag 7, 8 ,14, 15 en 30.zijn de volgende formules 
beschikbaar: 
 

 6 rendement per aandeel =  
 
dividend per aandeel + verandering koers per aandeel exclusief dividend

koers aandeel exclusief dividend aan begin van het jaar
 × 100% 

 

 7 REV = ×
nettoresultaat na belasting

gemiddeld geinvesteerd eigen vermogen
 100% 

 
 14 efficiencyresultaat: (sh – wh) × sp  

 
gebruikte symbolen: 
 
sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
sp = standaardprijs 
 

 15 bezettingsresultaat: (W – N) × 
C

N
  

 
gebruikte symbolen: 
 
W = werkelijke bezetting 
N = normale bezetting 
C = totale constante kosten 
 

 30 cashflow = winstsaldo + afschrijvingen 
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Informatiebron 1 

 
Profielschets van de drie divisies van Cross nv 
 
Cross Aerospace 
Cross Aerospace ontwikkelt en produceert complexe onderdelen en elektrische 
systemen voor lucht- en ruimtevaartindustrie. Cross Aerospace heeft jarenlange 
ervaring in vliegtuigbouw en bezit hoogwaardige kennis over materialen en 
technologieën. Cross Aerospace bezit 80 octrooien op het gebied van 
materiaalbewerking. Cross Aerospace neemt onder andere deel aan Fokker, 
Airbus en JSF. Voor de JSF bouwt het de landingsgestellen en voor Airbus de 
vleugels. 
 

 
 
 bron: google/afbeeldingen/JSF 
 
Cross Technical Services 
Cross Technical Services is een kennisintensieve en professionele leverancier 
van technische dienstverlening voor installaties en machines in de industriële 
markt. Cross Technical Services levert vooral diensten aan de scheepvaart en 
aan energieproducenten als Shell en Esso, zowel op land als op booreilanden. 
De omzet van deze divisie bestaat voor 85% uit advies en onderhoud. 
 
Cross Food Systems 
Cross Food Systems ontwikkelt, produceert en onderhoudt industriële systemen 
en installaties voor het verwerken van pluimvee, vlees en andere 
levensmiddelen. De divisie Food Systems maakt onder meer diervriendelijke 
kippenslachtmachines. 
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Informatiebron 2 

 
Balans Cross nv per 31 december 2008, 2009 en 2010 
 

 

 

2010  2009 2008Debetzijde  
(getallen × € 1 mln) Aerospace Technical

Services
Food

Systems
Totaal  Totaal Totaal

Vaste activa    

Goodwill 20 26 9 55  13 7

Overige immateriële 
vaste activa 

 
40 60 20 120

  
74 95

Materiële vaste 
activa 

 
140 60 80 280

  
275 266

Deelnemingen              27               0            0        27        29          15

 227 146 109 482  391 383

Vlottende activa    

Voorraden 96 56 77 229  235 205

Debiteuren 205 205 118 528  420 398

            301            261        195 757  655 603

      

Liquide middelen              79             34          35 148  125 103

 380 295 230 905  780 706

    

 607 441 339 1.387  1.171 1.089

Creditzijde (getallen × € 1 mln) 2010  2009 2008

Eigen Vermogen   

Aandelenkapitaal 33  33 33

Agioreserve 56  56 56

Wettelijke reserves 135  132 129

Overige reserves 442  244 219

 666  465 437

Langlopende verplichtingen   

Langlopende schulden 144  135 127

   

Kortlopende verplichtingen   

Crediteuren 473  418 422

Schulden aan kredietinstellingen 66  107 78

Kortlopend deel van langlopende schulden        38        46        25 

 577  571 525

   

 1.387  1.171 1.089
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Informatiebron 3 

 
Winst- en verliesrekening Cross nv over 2008, 2009 en 2010 
 

 

 

 

2010  2009 2008Getallen × € 1 mln 

Aerospace Technical
Services

Food
Systems

Totaal  Totaal Totaal

Omzet 549 868 326 1.743  1.857 1.702

Kostprijs van de 
omzet 

 
377 543 181

 
1.101 

  
1.009 1.114

Bruto-omzetresultaat 172 325 145 642  848 588

Verkoopkosten 27 42 41 110  115 107

Algemene 
beheerskosten 

 
70 138 30

 
238 

  
251 281

Onderzoeks- en 
ontwikkelkosten 

 
 14    9    1

 
 24 

  
  26   38

Netto-omzetresultaat 61 136 73 270  456 162

Afschrijvingskosten  31  22   7  60    55   52

Resultaat na 
afschrijvingen 

 
30 114 66

 
210 

  
401 110

Financieringsresultaat    -10     -9   -11

Resultaat voor 
belastingen 

  
200 

  
392 99

     

Netto resultaat na 
belastingen 

  
150 

  
294 74

Aanvullende 
gegevens 2010 

    

Loonkosten als 
percentage van de 
kostprijs van de omzet 

 
 

75 80 80

   

Aantal medewerkers 
per 31 december 

 
3.532 6.080 3.102

 
12.714 

  
13.708 13.021

Pagina: 710Voor 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).



 VW-0251-a-11-1-b 6 lees verder ►►►

Informatiebron 4 

 
Enkele kengetallen Cross nv 
 

 
 
 
 
 

 2010 2009 2008 

aantal uitstaande aandelen (in miljoenen) per einde jaar 66 66 66

nettoresultaat na belasting per aandeel in € 2,27 4,45 1,12

dividend als percentage van het nettoresultaat na belasting 
per aandeel 

 
25 

 
20 40

koers per aandeel exclusief dividend aan het eind van het 
jaar in € 

 
41,80 

 
39,78 37,09

rendement per aandeel in % …… 9,7 8,3

rentabiliteit van het eigen vermogen in % …… 65,2 16,8
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Informatiebron 5 

 

 
 
De doe-het-zelfgarage 
 
Waar voert u de reparaties aan uw auto uit? Een lampje verwisselen of het glas 
van een koplamp of een remlicht vervangen gaat nog wel voor de deur. Het is 
een stuk lastiger als reparaties het noodzakelijk maken om onder uw auto te 
werken. Het is niet gemakkelijk om dat voor de deur te doen en al helemaal niet 
als het slecht weer is. Wat doet u als u een uitlaat wilt vervangen of nieuwe 
koppelingsplaten wilt plaatsen? Natuurlijk, u kunt naar een garagebedrijf gaan 
en vervolgens een hogere rekening ontvangen dan u verwacht had. 
 
Maar gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om zelf reparaties uit te voeren en 
auto-onderdelen te vervangen. Er komen namelijk steeds meer doe-het-
zelfgarages in Nederland. Daar kunt u zelf naar hartenlust sleutelen aan uw auto 
en auto-onderdelen vervangen. De doe-het-zelfgarages bieden voor een 
bescheiden huurprijs behalve een droge en warme sleutelruimte met brug, een 
uitgebreide sortering gereedschap en van bijna iedere auto technische 
documentatie. Smeermiddelen en gangbare onderdelen zijn op voorraad 
aanwezig. 
 
En als een klus toch moeilijker is dan verwacht, heeft u meteen een paar 
adviseurs om u heen staan. Het gaat er tussen sleutelaars altijd heel collegiaal 
aan toe, ook als u even een paar handen tekort komt. 
 
 bron: ANWB 
 
 
 
 

Pagina: 712Voor 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).



 VW-0251-a-11-1-b 8 lees verder ►►►

Informatiebron 6 

 
Gegevens over de markt van autoherstelbedrijven in het algemeen en 
specifiek voor CareForCar 
 
Algemeen 
 
Op de markt voor autoherstelbedrijven zijn 3 typen bedrijven te onderscheiden: 
a de merkdealers. Deze verrichten alleen reparaties voor één of een beperkt 

aantal merken auto’s, bijvoorbeeld de Renaultdealer; 
b de fastfitbedrijven. Deze zijn gespecialiseerd in een beperkt aantal 

reparaties (banden, accu’s) voor alle automerken, bijvoorbeeld Kwik Fit; 
c de universele bedrijven. Hier worden alle voorkomende reparaties 

uitgevoerd voor in principe alle merken. 
 
CareForCar wordt wat betreft het reparatiegedrag van de afnemers gerekend tot 
de universele bedrijven.  
 
De leeftijd van de auto is sterk bepalend voor het type reparatiebedrijf dat de 
autobezitter bezoekt. Zie daarvoor het onderstaande staafdiagram.  
 

14,3

6,3

29,9

22,6

14,514,5

29,129,1

25,925,9

15,815,8 25,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

universeel bedrijf

fastfitbedrijf

merkdealer

Reparaties bij bedrijven op basis van leeftijd auto

< 3 jaar
Legenda:

3 tot 6 jaar
6 tot 9 jaar

43,643,6 35,6

37,2
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Specifiek voor CareForCar 
 
De regio waar CareForCar gevestigd is, bestaat uit 12.500 huishoudens met 
gemiddeld 1,15 auto per huishouden. Op basis van marktgegevens rekent 
CareForCar op een marktaandeel van 4% van deze huishoudens. Er wordt 
volgens onderstaand patroon aan de auto gesleuteld: 
 

leeftijd auto in 
jaren 

normaal en verwacht aantal 
reparaties per jaar 

gemiddelde duur 
reparatie 

< 3  1 1,5 uur 

3 tot 6  2 2,5 uur 

6 tot 9  3 4,0 uur 

≥  9  4 4,0 uur 

 
De beheerder van CareForCar moet de klanten die komen sleutelen inplannen. 
Klanten moeten daarom vooraf een telefonische afspraak maken. 
CareForCar hanteert de volgende openingstijden: 
 
ma t/m vr 13.00 – 21.00 uur 
za   10.00 – 18.00 uur 
zo   gesloten 
 
Daarbij is de planning dat CareForCar 47,5 weken op jaarbasis geopend is. 
 
 

Informatiebron 7 

 
Loonkostensubsidie  
 
U als werkgever speelt een belangrijke rol voor de bijstandsgerechtigde. 
Misschien heeft u wel een vacature in uw bedrijf, maar denkt u daarbij niet zo 
snel aan het aannemen van iemand met een uitkering. Daarom maakt de 
gemeente Hellevoetsluis de inzet van mensen zonder werk voor werkgevers 
financieel aantrekkelijk.  
De loonkostensubsidie die u ontvangt als u iemand van 22 jaar of ouder in 
dienst neemt, is € 8.700,- per jaar (bij een fulltime dienstverband van 36 uur). Bij 
een parttime dienstverband wordt de subsidie naar rato toegekend. Als u iemand 
in dienst neemt en deze persoon heeft scholing nodig, dan wordt 40% van de 
scholingskosten vergoed, tot een maximum van € 2.000,- per jaar per persoon. 
Om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie en vergoeding van de 
scholingskosten moet u een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 maanden 
met de bijstandsgerechtigde afsluiten.  
De loonkostensubsidie wordt voor maximaal 5 jaar verstrekt. 
 
 bron: Sociale zaken gemeente Hellevoetsluis (aangepast) 
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Informatiebron 8 

 
Kostenbegroting CareForCar 
 
− Op het bedrijventerrein wordt een loods van 197 m2 gehuurd.  

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 13,25 per m2.  
 
− De loonkosten voor een fulltime (36 uur per week) beheerder bedragen  

€ 2.125,- per maand, exclusief 8% vakantietoeslag. Bij een 
deeltijdbetrekking zijn deze kosten naar evenredigheid. 

 
− De jaarlijkse scholingskosten (exclusief de subsidie) voor een beheerder 

bedragen € 2.600,- ongeacht de betrekkingsomvang. 
 
− De aanschaf- en installatiekosten van de brug, diverse apparatuur en 

gereedschap bedragen € 12.400,-. per sleutelplek. Deze vaste activa 
worden in 5 jaar met een vast percentage van de aanschafwaarde volledig 
afgeschreven. 

 
− De algemene kosten bedragen € 9.605,- per jaar. 
 
 

einde  VW-0251-a-11-1-b* 
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management & organisatie VWO 2011-1 

management & organisatie VWO tevens oud programma 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 18  
Debet balans “Het Kopje” op 1 januari 2011 
(getallen in euro’s) 

Bedrag 

Bestelbus ……… 
Voorraad shirts  ……… 
Reservemateriaal 420 
Nog te ontvangen contributie 2010 ……… 
Nog te ontvangen sponsorgelden 2010 ……… 
Bank ……… 
Kas ……… 
  ……… 

 
berekeningen:  
 
Bestelbus  

 
Voorraad shirts   

 
Reservemateriaal  

 
Nog te ontvangen contributie 2010  

 
Nog te ontvangen sponsorgelden 2010  

 
Bank  

 
Kas  

 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 23  
leeftijd  
auto in 
jaren 

aantal auto’s 
(afgerond op  
hele auto’s) 

normaal en 
verwacht aantal 
reparaties per jaar

gemiddelde 
duur  
reparatie 

totaal 
aantal  
uren 

< 3  ………… ………… ………… ………… 
3 tot 6  ………… ………… ………… ………… 
6 tot 9 ………… ………… ………… ………… 
≥  9  ………… ………… ………… ………… 
    ………… 

 
 
 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  VW-0251-a-11-1-u* 
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VW-0251-a-11-1-b-E   

erratumblad 2011-1 
 

management & organisatie vwo 

 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo op donderdag 19 mei, aanvang 
13.30 uur, moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling 
moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
 
Op pagina 2 van de bijlage, bovenaan het formuleblad, moet  
 
 
vraag 7, 8 
 
vervangen worden door: 
 
vraag 6, 7 
 
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
 

Pagina: 718Voor 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).



 VW-0251-a-11-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift VWO 

2011 
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 
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 67 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel(s) 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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 VW-0251-a-11-1-c 4 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
• winstsaldo 2010 250.000 

vennootschapsbelasting 0,25 × 250.000 = 62.500 
winstsaldo na vennootschapsbelasting 187.500 
preferent dividend 6% van 150.000 =     9.000 
 178.500 1 

• reservering nieuwbouw 77.500 
gewoon dividend 101.000  1 

 
 2 maximumscore 3 

• beschikbaar gewoon dividend                                101.000 

dividendpercentage 
101.000
700.000

 × 100% = 14,43%   1 

• dividend 14% van 700.000  =                                   98.000 
toevoeging aan de dividendreserve                            3.000 1 

 
• totale toevoeging aan de reserves 77.500 + 3.000 = € 80.500 1 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− om het eigen vermogen te vergroten 
− om liquide middelen achter te houden (voor het aflossen van schulden 

of het doen van investeringen) 
 

 4 maximumscore 2 
• cashdividend per gewoon aandeel  

2
7

 × 14% × 10 = 0,40 1 

• dividendbelasting: 15% van 14% van 10 = 0,21 
cashdividend per gewoon aandeel na aftrek van  
dividendbelasting 0,19 1 

 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 VW-0251-a-11-1-c 5 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
overige immateriële vaste activa 
 

 6 maximumscore 2 
 
( )2,27 x 0,25) + (41,80 - 39,78

39,78
 × 100% = 6,5% 

 
 7 maximumscore 2 

 
150

666 + 465
2

 
 
 

 × 100% = 26,5% 

 
 8 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− In de REV zit de gehele winst. Een gedeelte hiervan wordt niet 

uitgekeerd aan de aandeelhouders. In het rendement per aandeel zit 
het dividend per aandeel.  

− In het rendement per aandeel zijn via de beurskoers de verwachtingen 
van analisten ten aanzien van de onderneming verwerkt. De REV 
wordt berekend met gegevens uit het verleden.  

 
 9 maximumscore 1 

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 

 10 maximumscore 2 
alle getallen in euro’s per werknemer per jaar 
 
• Omzet 326 miljoen  
 Loonkosten 181 miljoen * 0,8 =  144,8 miljoen 
 Totale bijdrage  181,2 miljoen 1 
 
• Bijdrage per werknemer 181,2 miljoen / 3.102 = € 58.414 1 
 
 

 11 maximumscore 1 
de onderzoeks- en ontwikkelkosten 
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 VW-0251-a-11-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 3 
• opbrengst van de verkoop van de 

activa exclusief liquide middelen                        469 mln 
aanwezige liquide middelen                                 35 mln 
beschikbaar                                                       504 mln 1 

 

• af te lossen schulden (144 + 577) ×
109
482

 =      - 163 mln (afgerond) 

 
      naar aandeelhouders                                         341 mln 

      per aandeel 
341
66

 = € 5,17 1 

• De uitkering per aandeel ligt boven de gestelde eis van € 4,- per 
aandeel, dus de overname gaat door 1 

 
 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 3 
• budget 40.200 × 125 = 5.025.000 1 
• werkelijke kosten 2.055.024 + 1.463.280 +  

1.125.000 + 502.500 = 5.145.804 1 
• budgetresultaat                                          €   120.804 nadelig 1 
 

 14 maximumscore 2 
(40.200 × 1,5 – 64.320) × 32 = € 128.640 nadelig 
 

 15 maximumscore 2 
(40.200 – 40.000) × 27,50 = € 5.500 voordelig 
 

 16 maximumscore 2 

• Gerealiseerde verkoopprijs  
5.406.900

40.200
= 134,50 1 

• Het  verschil is gelijk aan 40.200 × (134,50 – 135) = € 20.100 nadelig 1 
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 VW-0251-a-11-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 17 maximumscore 2 
4 senior contributie en 2 × 0,6 senior contributie = 624 
624
5,2

 = 120 voor een senior lid, dus 0,6 × 120 = € 72 voor een junior lid. 

 
 18 maximumscore 5 

Debet balans “Het Kopje” op 1 januari 2011 Bedrag 
Bestelbus 8.750 
Voorraad shirts  0 
Reservemateriaal 420 
Nog te ontvangen contributie 2010 120 
Nog te ontvangen sponsorgelden 2010 0 
Bank 2.542 
Kas 1.280 
 € 13.112 

 
berekeningen:  
 
Bestelbus 9.500 − 750 
Voorraad shirts  800 − 800 (verkocht) 
Reservemateriaal  
Nog te ontvangen contributie 2010 120 (één senior lid) 
Nog te ontvangen sponsorgelden 2010 1.500 − 1.500 (oninbaar) 
Bank 2.760 − 650 + 360 + 72 
Kas 980 + 300 

 
voor de juiste bedragen bij  
• Bestelbus en voorraad shirts 1 
• Nog te ontvangen contributie 2010  1 
• Nog te ontvangen sponsorgelden 2010 1 
• Bank 1 
• Totaal 1 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste berekening zijn: 
− 15.494 – 750 (afschrijving) – 72 (junior lid) – 1.500 (sponsor) – 500 

(shirts) = € 12.672 
− 13.112 – 440 = € 12.672 
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 VW-0251-a-11-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 1 
Nee, de begrote staat van ontvangsten en uitgaven gaat over de mutatie in 
de liquide middelen en niet over het resultaat. 
 

Opgave 5 
 

 21 maximumscore 2 
− een notariële akte (waarin de statuten zijn opgenomen) 
− inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
 

 22 maximumscore 1 
Er moet (in de statuten) vastgelegd worden dat zowel een 
vertegenwoordiger van de gemeente als een vertegenwoordiger van de 
woningbouwvereniging in het bestuur zitting heeft. 
 

 23 maximumscore 4 
• De markt voor CareForCar 12.500 × 1,15 × 0,04 = 575 auto’s 1  
• onderstaande berekeningen 3  
 
leeftijd  
auto in 
jaren 

aantal auto’s 
(afgerond op hele 
auto’s) 

normaal en 
verwacht 
aantal 
reparaties per 
jaar 

gemiddelde 
duur  
reparatie 

totaal 
aantal  
uren 

< 3  575 × 14,3% =   82 1 1,5 uur 123 
3 tot 6  575 × 22,6% = 130 2 2,5 uur 650 
6 tot 9 575 × 25,9% = 149 3 4,0 uur 1.788 
≥  9  575 × 37,2% = 214 4 4,0 uur 3.424 
    5.985 

 
 24 maximumscore 3 

• Het verwacht aantal uren per week 
5.985
47,5

 = 126   1 

• CareForCar is 6 × 8 = 48 uur per week open 1 
• 126 / (Y x 48) ≥ 0,75 

Y ≤ 3,5  
dus CareForCar moet drie sleutelplekken realiseren (bij twee 
sleutelplekken is de bezettingsgraad meer dan 100%) 1 
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 VW-0251-a-11-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 3 
• De twee beheerders hebben een gezamenlijke aanstelling voor 48 uren 

per week. 

loonkosten: 2.125 × 12 × 1,08 × 
48
36

 = 36.720 1 

• loonkostensubsidie: 8.700 × 
48
36

= -/- 11.600 1 

• scholingskosten na aftrek subsidie:  
2.600 × (100% − 40%) × 2 = 3.120 
Totale loonkosten:  € 28.240 1 

 
 26 maximumscore 3 

• loonkosten 28.240 
huur 197 × 13,25 × 12 = 31.323 1 

• afschrijving vaste activa 12.400 × 
3
5
= 7.440 1 

• algemene kosten 9.605 
totale kosten per jaar 76.608 

 

kostprijs per uur 
76.608
5.985

 = € 12,80  1 

 
 27 maximumscore 2 

• totale kosten 76.608  
opbrengsten uit abonnement  

5.985 × 0,8 × 
75
6

 =  4.788 × 12,50 = 59.850 

vereiste opbrengsten sleutelen zonder abonnement 16.758 1 
 

• verhuurprijs 
16.758

5.985 x 0,2
 = 

16.758
1.197

 = € 14,00 per uur losse verhuur 1 

 
 28 maximumscore 3 

CareForCar wordt gestart, want: 
• Er zijn 575 potentiële klanten > 450 1 
• De verhuurprijzen zijn respectievelijk € 12,50 en € 14,00 per uur 

en zijn dus lager dan € 14,50 1 
• Er worden voor 48 uren per week bijstandsgerechtigden als beheerder 

aangesteld > 36 uur 1 
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 VW-0251-a-11-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
lagere (toekomstige) opbrengsten van de grondstoffenwinning uit het 
concessiegebied. 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste motivatie is: 
De cashflow blijft gelijk, omdat 
• door de afwaardering de balansposten Concessies en 

Herwaarderingsreserve afnemen 1 
• en deze geen invloed hebben op het totaal van winstsaldo en  

afschrijvingen   1 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste motivatie is: 
De solvabiliteitspositie verslechtert, omdat 
• het eigen vermogen daalt 1 
• en het vreemd vermogen gelijk blijft  1 
 
 

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 
 
bron 1 google/afbeeldingen/JSF   
bron 5 ANWB 
bron 7 Sociale zaken gemeente Hellevoetsluis (aangepast) 
 
 

einde  VW-0251-a-11-1-c* 
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VW-0251-a-11-1-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2011-1 
 

management & organisatie vwo 
 tevens oud programma  management & organisatie vwo 

 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo: 
 
Op pagina 7 van het correctievoorschrift, bij vraag 19, moeten altijd 2 punten worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie 
vwo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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VW-0251-a-11-2-o 

Examen VWO 

2011 
 
 
 

 management & organisatie  
tevens oud programma management & organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
woensdag 22 juni
13.30 - 16.30 uur
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 VW-0251-a-11-2-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Meijnema nv heeft de onderstaande balans opgesteld.  
 

Debet       Balans Meijnema nv per 31-12-2010 (getallen × € 1.000,-)       Credit
Gebouwen 1.200 Aandelenkapitaal 2.000 

Machines 950 Aandelen in portefeuille     800 

Inventaris 550   1.200

Voorraden 1.000 Agioreserve  225

Debiteuren 300 Dividendreserve  75

Liquide middelen 150 Algemene reserve  250

 6% Hypothecaire lening  1.100

 7% Onderhandse lening  1.000

 Crediteuren  300

   

                    

 4.150   4.150

 
De bedragen op de balans worden beschouwd als de gemiddelden over het jaar 
2010. De crediteuren veroorzaken geen interestkosten. 
De nominale waarde van een aandeel Meijnema is € 10,-. De beurskoers van dit 
aandeel is op 31 december 2010 € 42,50. 
 
Op 1 januari 2011 wil Meijnema € 500.000,- investeren in een nieuwe 
fabriekshal en € 300.000,- in nieuwe machines. Voor de financiering van deze 
investeringen wordt gedacht aan twee mogelijkheden met de daarbij horende 
voorwaarden: 
 

financieringsmogelijkheid voorwaarde 
A  Het afsluiten bij de huisbankier van 
    een onderhandse lening, waarop  
    6,25% interest moet worden betaald. 
    Aflossing ineens aan het einde van 
    de looptijd. 

De rentabiliteit op het totaal 
geïnvesteerd vermogen (rtv) in 2010 
moet groter zijn dan 10%. 

B  Het uitgeven van aandelen. 
 

De aandeelhouders gaan akkoord mits 
de winst per aandeel na deze emissie 
minimaal € 2,50 zal zijn. 

 
De winst over 2010 bedroeg € 250.000,-. Door de investeringen zal de winst 
over 2011, voor aftrek van de interestkosten van een eventuele nieuwe lening, 
naar verwachting toenemen met € 100.000,-. 
 

2p 1 Noem 2 voordelen van het sluiten van een onderhandse lening vergeleken met 
het sluiten van een obligatielening. 
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 VW-0251-a-11-2-o 3 lees verder ►►►

De huisbankier is niet bereid om een lening te verstrekken aan Meijnema. 
2p 2 Toon met een berekening aan waarom de huisbankier de lening niet wil 

verstrekken (zie formuleblad). 
 
Om de investering te kunnen financieren zal een aandelenemissie plaatsvinden.  
 

3p 3 Bereken de minimale emissiekoers waartegen Meijnema de aandelen moet 
uitgeven om aan de gestelde voorwaarde te kunnen voldoen. 
 
De wetgever eist dat Meijnema de voorgenomen investerings- en 
financieringsplannen publiceert. 
 

1p 4 Waarom eist de wetgever dit? 
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 VW-0251-a-11-2-o 4 lees verder ►►►

Opgave 2 
 
In deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
Pim Lievens is eigenaar van fitnesscentrum Sanalux te Vlissingen (Zeeland). 
Sanalux is een eenmanszaak waarin Pim fulltime werkzaam is. Daarnaast 
werken er nog 14 instructeurs, die 8,8 fulltime arbeidsplaatsen (fte’s) bezetten.  
In de informatiebronnen 1 en 2 wordt de fitnessbranche in beeld gebracht. 
Daarbij wordt als bedreiging onder andere het grote verloop onder de leden van 
fitnesscentra genoemd.  
 

1p 5 Leg met behulp van informatiebron 2 uit dat dit grote verloop voor een 
zelfstandige ondernemer in de fitnessbranche moeilijker is tegen te gaan dan 
voor een keten van fitnesscentra.  
 
Omdat de situatie in deze branche voor een zelfstandige ondernemer 
momenteel moeilijk is, heeft Pim Lievens begin 2011 de directie van HealthCity, 
een internationale keten van fitnessbedrijven, benaderd met de vraag of zij 
belangstelling heeft om Sanalux over te nemen. In informatiebron 3 worden 
HealthCity en de criteria die zij hanteert voor een overname beschreven. 
 

2p 6 Beoordeel of Sanalux aan criterium a voor overname voldoet. Motiveer het 
antwoord met behulp van informatiebron 1 en 3. 
 
In informatiebron 4 zijn diverse kengetallen voor de fitnessbranche opgenomen. 
In informatiebron 5 is de balans per 1 januari 2011 en de resultatenrekening 
over 2010 van Sanalux opgenomen. Deze twee bronnen gebruikt HealthCity om 
te bepalen of Sanalux voldoet aan de criteria b tot en met e voor overname. 
 

2p 7 Toon door middel van een berekening aan of Sanalux aan criterium b voldoet.  
 

3p 8 Toon door middel van een berekening aan of Sanalux aan criterium c voldoet. 
 
Bij overname neemt HealthCity alle bezittingen (inclusief liquide middelen) en 
schulden over voor de bedragen zoals die op de balans in informatiebron 5 
vermeld zijn, met uitzondering van de lening van Lievens senior. In de 
leningvoorwaarden heeft Lievens senior opgenomen dat bij een eventuele 
overname de lening direct opeisbaar is.  
Pim Lievens zal daarom vóór de overname door HealthCity de schuld aan zijn 
vader aflossen uit privégelden. 
 

3p 9 Toon door middel van een berekening aan of Sanalux op basis van de balans 
(na aflossing van de lening van Lievens senior) aan criterium d voldoet. 
 
De door HealthCity gestelde eis ten aanzien van de current ratio is beduidend 
lager dan in andere branches gebruikelijk is. Dit wordt mede veroorzaakt door 
de balanspost Vooruitontvangen contributies.  
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 VW-0251-a-11-2-o 5 lees verder ►►►

1p 10 Is er bij vooruitontvangen contributies sprake van afnemers- of 
leverancierskrediet? Motiveer het antwoord. 

2p 11 Leg uit dat de balanspost Vooruitontvangen contributies een lagere eis aan de 
current ratio mogelijk maakt. 
 
HealthCity wil op basis van de vastgestelde criteria Sanalux overnemen en 
brengt aan Pim Lievens het volgende overnamebod uit: 
€ 200.000 in contanten 
plus 
1.175 aandelen HealthCity.  
 
Pim Lievens is bereid op dit overnamebod in te gaan als de goodwill (op basis 
van de balans na aflossing van de lening van Lievens senior) die in het 
overnamebod is opgenomen minimaal vier maal het in 2010 behaalde 
bedrijfsresultaat bedraagt. 
De beurswaarde van een aandeel HealthCity bedraagt € 426,- op het moment 
van het overnamebod. 
 

3p 12 Toon door middel van een berekening aan of Pim Lievens het overnamebod zal 
accepteren?  
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 VW-0251-a-11-2-o 6 lees verder ►►►

Opgave 3 

 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
CO2 is een broeikasgas. Ieder land heeft een beperkte hoeveelheid 
emissierechten van CO2 uitstoot, verdeeld over verschillende bedrijven. Deze 
emissierechten kunnen doorverkocht worden aan andere partijen. De prijs van 
deze emissierechten komt door vraag en aanbod tot stand. 
 
De Nederlandse staalproducent Heka Metaal heeft een jaarlijks emissierecht 
van 9 miljoen ton CO2. Volgens technisch onderzoek kan 80% van deze emissie 
worden voorkomen door ondergrondse opslag in lege gasvelden. Deze techniek 
van het ondergronds opslaan is op kleine schaal onderzocht. Heka Metaal wil 
investeren in een grootschalig project.  
Heka Metaal kan 80% van haar jaarlijkse emissierechten verkopen. 
 
De directie van Heka Metaal onderzoekt of deze techniek ook economisch 
verantwoord is en heeft daartoe de volgende gegevens verzameld: 
 

investering1) € 330.000.000 op 31 december 2010

restwaarde nihil op 31 december 2020

levensduur  10 jaar

 

operationele kosten per jaar 
exclusief afschrijvingen 

€   47.000.000 ieder jaar op 31 december
2011 t/m 2020

 

opbrengst verkoop CO2 rechten   €  15,- per ton 
 
 €  18,- per ton 

ieder jaar op 31 december 
van 2011 t/m 2015

ieder jaar op 31 december 
van 2016 t/m 2020

 

 
 

noot 1  Er wordt jaarlijks afgeschreven met een vast percentage van de aanschafwaarde. 
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3p 13 Bereken de jaarlijkse cashflows voor elk van de twee onderscheiden periodes, 
2011 tot en met 2015 en 2016 tot en met 2020 (zie formuleblad). 
 
Heka hanteert een interestvoet van 15% per jaar. 

4p 14 Is dit project van Heka economisch verantwoord? Bereken hiertoe de netto 
contante waarde van het hele project op 1 januari 2011 in hele euro’s  
(zie formuleblad). 

1p 15 Verklaar waarom in deze calculatie met een relatief hoge interestvoet van 15% 
wordt gerekend. 
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Opgave 4 
 
Bloemist Niceday vof levert bloemen en bloemstukken aan particulieren en 
bedrijven. Naast rechtstreekse verkopen in de winkel, gaat zij vanaf november 
2010 abonnementen verkopen via internet. Bij de abonnementen hanteert 
Niceday 2 concepten: 
− Het abonnement voor particulieren.  

Daarbij bezorgt Niceday één keer per maand een bloemstuk. De klant kan  
kiezen uit een driemaands- of een zesmaandsabonnement. Zowel het  
driemaands- (€ 89,25) als het zesmaandsabonnement (€ 178,50) wordt bij  
afsluiten door de klant vooruitbetaald. De bedragen zijn inclusief btw. 

− Het abonnement voor bedrijven. 
Daarbij bezorgt Niceday elke week een bloemstuk voor bijvoorbeeld de  
receptiebalie of de vergadertafel van het betreffende bedrijf. Voor een 
jaarabonnement (gedurende 50 weken elke week een bloemstuk) betaalt  
een bedrijf bij het afsluiten van het abonnement € 952,- inclusief btw, 
vooruit. 

 
Bloemstukken vallen onder het 19% btw tarief. De aan de klant in rekening 
gebrachte btw moet aan het einde van elk kwartaal door Niceday aan de 
belastingdienst betaald worden. 
 
Op 1 november 2010 heeft Niceday de volgende abonnementen verkocht: 
− Abonnementen particulieren: 

31 driemaands- en 11 zesmaandsabonnementen. In november en december  
2010 is bij elke abonnee een bloemstuk bezorgd; 

− Abonnementen bedrijven:  
26 abonnementen. Hiervoor zijn in november en december 2010 totaal  
130 bloemstukken bij abonnees bezorgd. 

 
3p 16 Bereken het btw bedrag dat Niceday over de verkoop van abonnementen op  

1 november 2010 aan de belastingdienst moet betalen. 
 
Niceday stelt voor elk kwartaal een balans en resultatenrekening op. Op de 
balans komt de post Vooruitontvangen abonnementen voor. 
 

3p 17 Bereken welk totaalbedrag (exclusief btw) dat Niceday, als gevolg van de 
verkopen van abonnementen op 1 november 2010, op de balanspost 
Vooruitontvangen abonnementen per 31 december 2010 opneemt. 
 
Eind december 2010 stelt Niceday een resultatenbegroting voor het  
eerste kwartaal (13 weken) 2011 op. 
 

2p 18 Bereken de opbrengsten uit de verkoop van abonnementen van november 2010, 
zoals deze voorkomen op de resultatenbegroting voor het eerste kwartaal 2011. 
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Niceday heeft op 1 maart 2010 een koelcel aangeschaft om bloemen langer vers 
te houden. De aanschafprijs van de koelcel bedroeg € 49.000,- en de 
installatiekosten van de koelcel bedroegen € 4.550,- (beide bedragen inclusief 
19% btw). Niceday schrijft deze koelcel in 6 jaar volledig af met gelijkblijvende 
bedragen per maand.  
 
Niceday had via de veiling iedere dag verse bloemen kunnen inkopen. 
 

1p 19 Noem een bedrijfseconomische reden waarom Niceday bereid is extra kosten te 
maken voor een koelcel, hoewel zij via de veiling iedere dag verse bloemen kan 
inkopen. 

2p 20 Bereken de balanswaarde van deze koelcel van Niceday per 31 december 2010. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. 
In deze opgave is het btw tarief 19%. 
 
Automobilisten moeten altijd een veiligheidshamer in hun voertuig hebben 
liggen. Dat is de strekking van een campagne die minister van Verkeer en 
Waterstaat Camiel Eurlings (CDA) zaterdag heeft aangekondigd. Uit onderzoek 
is volgens hem gebleken dat elektrische raambediening uitvalt zodra een auto te 
water raakt. Vanaf 1 januari 2012 moet in elke auto in Nederland verplicht een 
veiligheidshamer aanwezig zijn. 
 

bron: De Pers.nl (aangepast) 
 
Vooruitlopend op deze verplichting in 2012 verwacht handelaar in 
autoaccessoires, Carparts bv in Breda, dat er in 2011 een eenmalige piek zal 
zijn in de verkoop van veiligheidshamers. Carparts overweegt in 2011 alleen 
voor particulieren een speciaal model op de markt te brengen  
(zie informatiebron 6). Carparts verwacht een inkoop en afzet van 400.000 stuks 
voor 2011. 
 
Deze speciale veiligheidshamers zijn begin 2010 in opdracht van Carparts 
ontwikkeld. Hiertoe is een bedrag van € 80.000,- uitgegeven door Carparts. In 
maart 2010 is door Carparts met producenten in Singapore onderhandeld over 
de productie van de hamers. Dit onderhandelen heeft geleid tot uitgaven van  
€ 50.000,- door Carparts. Deze twee uitgaven hebben niet tot kosten geleid in 
2010. Omdat er hierdoor toekomstige opbrengsten zullen worden gegenereerd, 
zijn deze uitgaven geactiveerd. Er is niet op afgeschreven in 2010. Ze zullen 
volledig in de winst- en verliesrekening over 2011 van Carparts worden 
opgenomen. 
 

2p 21 Geef een reden waarom deze in 2010 gedane uitgaven pas in 2011 als kosten 
worden opgevoerd. Motiveer het antwoord. 
 
Ten behoeve van de beslissing over het op de markt brengen, maakt men een 
prognose van de nog te verwachten kosten en opbrengsten  
(zie informatiebron 7 en 8). 
 

3p 22 Bereken de kosten per hamer van het vervoer van de veiligheidshamers van 
Singapore naar Carparts in Breda. 
 

2p 23 Bereken de prijs exclusief btw waarvoor Carparts de veiligheidshamer aan de 
detailhandel verwacht te leveren. 
 

1p 24 Geef een verklaring voor het verschil in variabele verkoopkosten tussen verkoop 
via de detailhandel en verkoop via internet. 
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Op 1 mei 2010 neemt de directie het besluit of men verdergaat met de plannen 
voor de veiligheidshamer (“go or no go”). Bij de besluitvorming gaat men uit van  
twee scenario’s: 
 

 
Carparts zal alleen tot bestellen en verkoop overgaan als alle gemaakte kosten 
in verband met de veiligheidshamer in scenario A gedekt zijn. 
 

3p 25 Zal, uitgaande van scenario A, de directie op 1 mei 2010 besluiten om de 
veiligheidshamers te bestellen en te verkopen? Vul hiertoe de uitwerkbijlage 
horende bij deze vraag in. 
 

3p 26 Bereken, uitgaande van scenario B, voor Carparts de bijdrage van de verkochte 
veiligheidshamers aan het resultaat over 2011. Vul hiertoe de uitwerkbijlage 
horende bij deze vraag in. 
 
 
 
 

scenario verwachte verkopen in 2011 

A 
(het meest  
pessimistische)  

Er wordt niets verkocht via internet en via de detailhandel worden 
slechts 150.000 hamers verkocht. De resterende hamers kunnen dan in 
één partij verkocht worden aan een opkoper voor een prijs van € 4,76 
per stuk inclusief btw.  

B 
(het meest 
optimistische)  

Alle veiligheidshamers worden voor eind 2011 verkocht volgens de 
verwachte verdeling tussen detailhandel en internet. 
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Opgave 6 
 
Huubs uit Born in Limburg assembleert 30 zware landbouwtrekkers per dag. Ze 
worden verkocht in heel West-Europa. Huubs maakt zelf geen onderdelen, maar 
bestelt ze bij verschillende leveranciers.  
De cabine wordt door de afdeling Inkoop ingekocht en afgeleverd aan de 
afdeling Productie. Het inkoopbudget dat de afdeling Inkoop heeft gekregen van 
de directie, bedraagt € 290,- per cabine. 
 
De voorraad cabines wordt al jarenlang bijgehouden tegen de werkelijke 
inkoopprijs inclusief inkoopkosten. De administratie hanteert hierbij het lifo-
systeem. 
Op dinsdag 24 januari 2011 staan de volgende cabines op de voorraadlijst: 
− 73 stuks ingekocht op 16 januari 2011 voor € 287,- per stuk inclusief 

inkoopkosten; 
− 55 stuks ingekocht op 18 januari 2011 voor € 292,- per stuk inclusief 

inkoopkosten. 
 
De inkopen en de afleveringen van de cabines door de afdeling Inkoop aan de 
afdeling Productie worden bijgehouden op een zogenaamde mutatielijst cabines. 
 
mutatielijst cabines 

datum ingekocht inkoopprijs 
(inclusief 
inkoopkosten) 

afgeleverd 

26 januari 2011   27 

27 januari 2011   31 

28 januari 2011   25 

29 januari 2011 90 € 295,00  

31 januari 2011   33 

 
2p 27 Bereken de inkoopwaarde van de cabines die van 26 tot en met 31 januari 2011 

zijn afgeleverd aan de afdeling Productie. 
 

2p 28 Bereken het inkoopresultaat van de afdeling Inkoop op de 90 ingekochte 
cabines. Geef aan of dit resultaat voordelig of nadelig is. 
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Op het werkoverleg is naar voren gebracht dat deze manier van 
voorraadadministratie weinig zinvol is. Om het administratieve en fysieke proces 
soepeler te laten verlopen, heeft de directie vervolgens twee besluiten genomen: 
− Per 1 februari 2011 wordt overgeschakeld van het lifo-systeem op het 

systeem met een vaste verrekenprijs. De vaste verrekenprijs wordt gesteld 
op € 295,-. Door dit besluit komen er aanpassingen op de balans. 

 
3p 29 Met welk bedrag verandert de post Voorraad Cabines op de balans als gevolg 

van dit besluit? Vermeld ook of er sprake is van een toename of een afname van 
deze balanspost. 
 
− Met de leveranciers wordt afgesproken dat de benodigde cabines voortaan 

’s nachts ten behoeve van de productie bij Huubs die de volgende dag 
plaatsvindt, geleverd zullen worden. Hierdoor wordt de voorraad 
geminimaliseerd. 

 
2p 30 Noem twee financiële voordelen die kunnen ontstaan door het minimaliseren 

van de voorraad. Verklaar het antwoord. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

VW-0251-a-11-2-o* 
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management & organisatie VWO 2011-2 

management & organisatie VWO tevens oud programma 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

25 + 26 

 

 
 

(getallen in euro’s) 

omzet scenario A 
(vraag 25) 

scenario B 
(vraag 26) 

uit detailhandel ……… ………  
uit internet ……… 

 
………  

aan opkoper ………             ………             
totale omzet ………  ……… 
 
kosten 

  

inkoopwaarde  
van de omzet 

 
……… 

 
……… 

inkoopkosten ……… ……… 
ontwikkel- en 
onderhandelings-
kosten 

 
 
……… 

 
 
……… 

reclamekosten ……… ……… 
websitekosten ………  
variabele kosten 
detaillist 

 
……… 

 
……… 

variabele kosten 
internet 

 
……… 

 
 
 
 

 

 
……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
totale kosten 

 
……… 

  
……… 

bijdrage aan 
resultaat 

  
……… 

  
……… 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

VW-0251-a-11-2-u* 
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Formuleblad 

 
Voor de beantwoording van de vragen 2, 13 en 14 zijn de volgende 
formules beschikbaar: 
 

 2 rtv = 
winst + interestkosten vreemd vermogen

gemiddeld geïnvesteerd totaal vermogen
 × 100% 

 
 13 cashflow = opbrengsten – kosten (exclusief afschrijvingen) 

 
 14 gebruikte symbolen: 

C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/termijnen 
i = interest 
 
formules: 

i = 
p

100
 

 
C = K × (l + i)-n 
 

Cn = T × 
( ) n

1 1 i

i

−− +
   

 
E = K × (1 + i)n 
 

En = T × 
( ) ( ) }{ n
1 i x 1 i 1

i

+ + −
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Informatiebron 1 

 
Huishoudens die aan fitness doen 
 

Legenda percentage:
3 -19
19 -22
22 -24
24 -26
27 -33

Huishoudens waarin aan fitness wordt gedaan, per gemeente, 
in procenten van het totaal aantal huishoudens

 
 

● Vlissingen 

 
 
 bron: www.zorgatlas.nl
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Informatiebron 2 

 
Fitnessbranche 
 
Fitnesscentra ontwikkelen zich meer en meer tot multifunctionele 
bewegingscentra waarbij naast fitness ook andere sporten beoefend kunnen 
worden. Fitness is opgeklommen tot de eerste sport in Nederland. De branche 
heeft zich in de afgelopen jaren in snel tempo geprofessionaliseerd.  
 
Kansen en bedreigingen: 
− De toenemende aandacht voor overgewicht, gezondheid, gezonde voeding 

en vitaliteit. 
− Zorgverzekeraars maken meer gebruik van en sluiten meer contracten met 

ketens van fitnesscentra. 
− Door vergrijzing is er toenemende aandacht voor fitness als ziektepreventie. 
− De toenemende vraag naar persoonlijke begeleiding in plaats van 

groepsfitness. 
− Fitnesscentra worden groter. 
− Ketens zijn in opkomst. 
− De toename van ketens en de toename van centra voor speciale 

doelgroepen leiden tot een verdringingsmarkt. 
− Gekwalificeerd personeel is schaars. 
− Het verloop onder de leden is hoog. Werving van nieuwe leden en behoud 

van bestaande leden vragen een actief marketingbeleid en een groot 
marketingbudget. 

− Fitness is een dure sport. Door het hanteren van lagere 
abonnementstarieven is er groei mogelijk voor (budget) fitnesscentra. 

 
Ketens 
Pas na het jaar 2000 kwamen de eerste grote internationale ketens in 
Nederland. Inmiddels telt Nederland ruim 30 ketens. Momenteel maakt circa 
15% van de fitnesscentra deel uit van een keten, wat neerkomt op ruim  
250 fitnesscentra. De vestigingen van de fitnessketens zijn voornamelijk terug te 
vinden in sterk tot zeer sterk verstedelijkte gebieden (gemiddeld 20% van alle 
fitnesscentra).  
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Informatiebron 3 

 

 
 
Met 50 vestigingen, verspreid over heel Nederland, is HealthCity de op één na 
grootste fitnessketen in ons land. Internationaal telt HealthCity ruim 100 
vestigingen verspreid over Nederland, België en Duitsland. In de provincies 
Friesland, Utrecht en Zeeland heeft HealthCity nog geen vestigingen. De wil om 
verder te groeien is nog niet over, want HealthCity International wil in Nederland 
en België naar een landelijke dekking toe. HealthCity heeft deluxe vestigingen 
met vele faciliteiten en een groot aanbod van instructeurs en programma’s. 
Daarnaast heeft HealthCity ook basic vestigingen met een aanbod dat meer is 
toegesneden op de prijsbewuste consument. 
 
 bron: HealthCity 
 
HealthCity hanteert bij overname van zelfstandige fitnesscentra de volgende zes 
criteria: 
a Gelegen in gebieden waar HealthCity zelf weinig centra of geen centrum 

heeft en waar voldoende groeipotentieel aanwezig is, dus daar waar in 
minder dan 25% van de huishoudens aan fitness wordt gedaan.  

b De omzet per € 1,- loonkosten (inclusief arbeidsbeloning van de eigenaren) 
moet minimaal € 1,50 bedragen. 

c Het bedrijfsresultaat (na aftrek van de arbeidsbeloning voor de eigenaren) in 
procenten van de omzet mag maximaal 15% lager liggen dan het 
gemiddelde van de fitnessbranche. 

d De solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het vreemd vermogen) 
moet op de overnamebalans minimaal 55% zijn.  

e De current ratio moet op de overnamebalans minimaal 0,25 zijn. 
 
HealthCity gaat tot overname over als: 
− aan criterium a is voldaan én 
− aan 3 van de criteria b t/m e is voldaan. 
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Informatiebron 4 

 
Kengetallen van de fitnessbranche 2010 
 

 kleinbedrijf middenbedrijf

aantal fte’s < 8 fte > 8 fte - < 100 fte

omzet per fte (× € 1.000)  79 67

inkoopwaarde  in % omzet 5,1% 4,6%

loonkosten in % omzet1) 24,7% 41,0%

afschrijvingskosten in % omzet 14,4% 14,0%

overige huisvestingskosten in % omzet 16,4% 11,9%

verkoopkosten in % omzet 2,6% 3,7%

interestkosten in % omzet 5,0% 4,9%

overige kosten in % omzet 14,3% 10,6%

 

 
noot 1 inclusief arbeidsbeloning voor de eigenaren 
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Informatiebron 5 

 
Financiële gegevens van Sanalux 
 

Debet Balans SANALUX per 1 januari 2011 Credit

Bedrijfspand            473.070 Eigen vermogen      274.537

Apparatuur           243.624 Rabo hypothecaire lening        283.688

Horeca-inventaris            35.400 Lening Lievens senior      75.000

Voorraden           14.654 Vooruitontvangen 
contributies 

 
 167.512

Liquide middelen            54.347 Crediteuren        17.658

              Rabo rekening-courant         2.700

 €  821.095  €  821.095

 
 

Resultatenrekening SANALUX over 2010 

Omzet fitness          605.432

Omzet horeca           24.180

Totale omzet        629.612

Inkoopwaarde            26.185

Loonkosten1)          363.248

Afschrijvingskosten pand           27.505

Afschrijvingskosten overig            33.920

Overige huisvestingskosten              9.347

Verkoopkosten           14.126

Interestkosten           30.021

Overige kosten            46.125

Totale kosten 550.477

Bedrijfsresultaat €    79.135

 

 
 

noot 1 exclusief de arbeidsbeloning voor de eigenaren. Deze arbeidsbeloning wordt per eigenaar die 

fulltime in zijn eigen bedrijf werkt gelijkgesteld aan € 42.000,- per jaar. 
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Informatiebron 6 

 
Auto-S.O.S. gereedschap 4-in-1 
 

 
Met dit gereedschap kunnen levens worden 
gered. Het is geschikt voor het inslaan van 
autoruiten om anderen of uzelf uit een 
verongelukte auto te bevrijden. Het biedt 
bovendien een superfelle LED-zaklamp, 
gordelsnijder en knipperende noodhulplamp. 
Een bevestigingsclip op het apparaat zorgt 
ervoor dat deze in geval van nood altijd snel bij 
de hand is. De behuizing is waterdicht en 
eenvoudig zonder gereedschap te installeren. 
Levensduur LED 100.000 uur. Voeding door 
middel van 2 penlitebatterijen.  
 
 bron: www.reclameartikel / Stockton 
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Informatiebron 7 

 
Gegevens over de inkopen van veiligheidshamers door Carparts 
 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw 
 
 
Gegevens over inkoopprijs:  
 
Inkoopprijs per veiligheidshamer                                €  2,92 
 
 
Gegevens over de inkoopkosten:  
 
* Met betrekking tot het aantal benodigde zeecontainers 
− aantal verpakte veiligheidshamers per m3: 3.000 stuks 
− inhoud van een standaard zeecontainer: 67 m3 
− Het aantal benodigde containers wordt op hele containers afgerond. 
 
* Transportkosten van Pasir Panyan Terminal Singapore naar Container   
  Terminal Rotterdam zijn US $ 1.744,- per zeecontainer. De koers van de US  
  dollar in euro bedraagt 1 US $ = 0,625 € 
 
* Afhandeling, douane en transport van Container Terminal Rotterdam naar  
   Breda. De kosten zijn € 310,- per zeecontainer. 
 
* Verzekeringskosten zijn 2,5 % van de verzekerde waarde. De hamers zijn 
   volledig verzekerd voor de inkoopprijs. 
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Informatiebron 8 

 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw (tenzij anders vermeld). 
 
Gegevens over de verkoop van de veiligheidshamer 
 
Reclame (getallen in euro’s) 
− advertentie Autokampioen oktober, november en  

december 2010, per nummer 6.000,- 
− 50 tv-commercials in de avond, per stuk 7.500,- 
− 10 tv-commercials direct na de Postbus 51 spot van de  

overheid over de verplichte invoering van de veiligheids- 
hamer, per stuk 12.500,- 

− overige reclamekosten 82.000,- 
 
Verkoop 
De verkoop gebeurt door levering aan de detailhandel én door directe levering 
aan consumenten via internet. Hiervoor gelden de volgende gegevens: 
 

verkoop via de detailhandel verkoop via internet 

variabele 
verkoopkosten 
voor Carparts 

 
 
€ 0,40 per stuk 
 

variabele 
verkoopkosten 

 
€ 2 per stuk 

winstmarge voor 
de detailhandel 

25% van de detail- 
handelsinkoopprijs 

  

  extra constante 
kosten website en 
administratie 

 
 
€ 29.000 

 
Verwacht wordt dat 60% van de verkopen via de detailhandel zal gaan. 
Marktonderzoek heeft geleid tot de beslissing dat bij beide verkoopkanalen een 
consumentenprijs van € 11,90 inclusief 19% btw aangehouden zal worden. 
 
 
 

einde  VW-0251-a-11-2-b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2011 
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 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 67 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen is/zijn de volgende vakspecifieke regel(s) 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 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
- Een onderhandse lening kan gemakkelijker worden afgesloten. 
- Een onderhandse lening kan  met weinig kosten tot stand worden 

gebracht. 
- Bij een onderhandse lening kan gemakkelijker onderhandeld 

worden over de voorwaarden (krediet op maat). 
 
Per juist antwoord  1  
 

 2 maximumscore 2 
 

RTV = 
+ × + ×250.000 0,06 1.100.000 0,07 1.000.000

4.150.000
× 100% = 9,3 %.  

(Dit is lager dan de norm). 
 

 3 maximumscore 3 
• te behalen winst na aandelenemissie is 250.000 + 100.000 = 350.000 1 
 

• 
( )

350.000

120.000 aantal uit te geven aandelen+
 = 2,50 

 
aantal uit te geven aandelen 20.000 1 

 

• emissiekoers: 
800.000

20.000
 = € 40 1 

 
 4 maximumscore 1 

ter bescherming van de anonieme aandeelhouders van Meijnema  
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
Zelfstandige ondernemers hebben veelal een beperkt marketingbudget om 
het grote verloop het hoofd te bieden (Ketens hebben een groter 
marketingbudget). 

 6 maximumscore 2 
Sanalux voldoet aan criterium a, want  
• in Zeeland is nog geen vestiging (informatiebron 3) en  1 
• er is voldoende groeipotentieel, want in Vlissingen en omgeving wordt 

in minder dan 25% van de huishoudens aan fitness gedaan 
(informatiebron 1) 1 

 
 7 maximumscore 2 

• De omzet per € 1 loonkosten bij Sanalux 

 

629.612

363.248 + 42.000
 = € 1,55 1 

• Sanalux voldoet aan criterium b 1 
 

 8 maximumscore 3 
• Bedrijfsresultaat branche in % van de omzet 

100 − 4,6 − 41 − 14 − 11,9 − 3,7 − 4,9 −10,6 = 9,3% 1 
• Bedrijfsresultaat Sanalux in % van de omzet 

79.135 42.000

629.612

−
× 100% = 5,9% 1 

• Dit is 
9,3 5,9

9,3

−
×100% = 37% lager dan het branchegemiddelde. 

Sanalux voldoet niet aan criterium c 1 
 

 9 maximumscore 3 
• Het vreemd vermogen 283.688 + 167.512 + 17.658 + 2.700 = 471.558 1 
• Het eigen vermogen 274.537 + 75.000 = 349.537 

Solvabiliteit: 
349.537

471.558
× 100% = 74,12% 1 

• Sanalux voldoet aan criterium d 1 
 

 10 maximumscore 1 
Afnemerskrediet, want de klant betaalt voordat hij de dienst ontvangt. 
 

 11 maximumscore 2 
• De vooruitontvangen contributies horen tot de 

kortetermijnverplichtingen 1 
• maar brengen geen betalingsverplichting (wel een 

leveringsverplichting) met zich mee  1 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 3 
• Het overnamebod bedraagt: 200.000 + 1.175 × 426 = 700.550 1 
• De goodwill: 700.550 – eigen vermogen = 700.550 – 349.537 = 

351.013 1  
• 4 × het bedrijfsresultaat: 4 × 79.135 = 316.540;  

351.013 > 316.540 dus Lievens accepteert het overnamebod 1 
 
 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 3 
Alle getallen zijn in miljoenen euro’s. 
 

jaar 2011 
t/m 

2015 

2016 
t/m 

2020 
investering   

opbrengst 108 129,6 

kosten 
excl. 
afschr. 

47 47 

restwaarde   

cashflow 61  82,6 

 
toelichting: 
opbrengst 2011 t/m 2015: 0,8 × 9 × 15 = 108 
opbrengst 2016 t/m 2020: 0,8 × 9 × 18 = 129,6 
 

 14 maximumscore 4 
• Contante waarde van 2011 t/m 2015 is  

61 × 
( )−− 5

1 1,15

0,15
 = 204.481.461 1 

 
• Contante waarde van 2016 t/m 2020 is  

82,6 × 

( )

5

5
1 1,15

0,15

1,15

−−

= 137.662.277  1 

 342.143.738 
      investering 330.000.000 
• netto contante waarde 12.143.738 1 
 
• Conclusie: het project is economisch verantwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− Vanwege het hoge risico van de investering.  
− Het is een techniek die zich nog niet economisch bewezen heeft.  
 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 3 
• btw abonnementen particulieren   

(31 × 
89,25

1,19
 + 11 × 

178,50

1,19
) × 0,19 =  

(31 × 75 + 11 × 150) × 0,19 = 755,25 2 
• btw abonnementen bedrijven 

(26 × 
952

1,19
) × 0,19 = 26 × 800 × 0,19 = 3.952,00 

totaal te betalen btw €  4.707,25 1 
 

 17 maximumscore 3 
• vooruitontvangen abonnementen particulieren:  

31 × (3 – 2) × 
75

3
 + 11 × ( 6 – 2) × 

150

6
 =   

31 × 1 × 25 + 11 × 4 × 25 = 1.875 2 
• vooruitontvangen abonnementen bedrijven:  

(26 × 50 – 130) × 
800

50
 = 1.170 × 16 = 18.720 

totaal vooruitontvangen abonnementen € 20.595 1 
 

 18 maximumscore 2 

31 × 1 × 75

3
 + 11 × 3 × 150

6
 + 26 × 13 × 800

50
 = € 7.008 

 
 19 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− De kosten van dagelijks transport (inclusief reistijd) van de veiling naar 

de winkel zijn hoger dan de kosten van de koelcel. 
− Door de koelcel is voorraadvorming mogelijk, waardoor minder snel 

sprake is van nee-verkopen. 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 2 
• maandelijkse afschrijving  

af te schrijven bedrag 
49.000 4.550

1,19

+
 =  45.000 

maandelijkse afschrijving 
45.000

72
 = 625  1 

• Boekwaarde 31 december 2010 is 45.000 – 10 × 625 = € 38.750 1 
 
 

Opgave 5 
 

 21 maximumscore 2 
Men volgt het principe dat uitgaven als kosten worden toeberekend aan de 
bijbehorende omzet en niet aan de periode waarin ze gemaakt zijn.  
 

 22 maximumscore 3 

 Aantal benodigde containers
400.000

3.000 x 67
 = 1,99 dus 2 containers. 

transport Singapore - Rotterdam  
1.744 × 0,625 × 2 = 

 
2.180 

afhandeling, douane, transport 310 × 2 = 620 

verzekering 0,025 × 400.000 × 2,92 = 29.200 

totaal € 32.000 

 
per stuk:  
32.000

400.000
 = € 0,08 

 
• 2 containers 1 
• € 32.000 1 
• € 0,08 1 
 

 23 maximumscore 2 
11,90

1,19

1,25

 = € 8 

 
 24 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord: 
− De verzendkosten per stuk zijn bij levering via internet hoger, omdat er  

kleinere hoeveelheden verstuurd worden. 
− De verpakkingskosten per stuk zijn bij levering via internet hoger, 

omdat elke hamer apart verpakt moet worden. 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 3 
Zie uitwerkbijlage bij vraag 26. 
Ja, Carparts neemt de beslissing om door te gaan met de productie en de 
verkoop van de veiligheidshamer, omdat scenario A een positieve bijdrage 
aan het resultaat laat zien. 
 

 26 maximumscore 3 
(getallen in euro’s) 

omzet scenario A 
(vraag 25) 

scenario B 
(vraag 26) 

uit detailhandel 1.200.000 1.920.000  

uit internet 0 1.600.000  

aan opkoper 1.000.000                0                 

totale omzet 
 

 2.200.000 3.520.000 

kosten 

inkoopwaarde  
van de omzet 

1.168.000 1.168.000

inkoopkosten 32.000 32.000

ontwikkel- en 
onderhandelings-
kosten 130.000 130.000

reclamekosten 600.000 600.000

websitekosten 29.000 29.000

variabele kosten 
detaillist 60.000 96.000

variabele kosten 
internet 

 
                0      320.000

 
totale kosten 2.019.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.375.000 

bijdrage aan 
resultaat 181.000

 
1.145.000 

 
 

Opgave 6 
 

 27 maximumscore 2 
55 × 292 = 16.060 
28 × 287 =   8.036 
33 × 295 =   9.735 
     € 33.831 
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 2 
• toegestaan: 90 × 290 = 26.100 1 
• werkelijk  90 × 295 = 26.550 

inkoopresultaat           €    450 nadelig 1 
 

 29 maximumscore 3 
• waarde volgens vvp 102 × 295 = 30.090 

waarde voorraad volgens lifo systeem:  1 
• 57 × 295 = 16.815 

45 × 287 = 12.915 
 29.730 
verschil €      360 1 

 
• toename 1 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− De voorraad cabines hoeft niet meer fysiek te worden opgeslagen. Dit 

levert een ruimtebesparing op. 
− De voorraad hoeft niet meer intern vervoerd te worden. Dit levert een 

kostenbesparing op. 
− De voorraad staat niet langer als investering op de balans. Dit levert 

een interestbesparing op / minder vermogensbeslag. 
 
Per juist antwoord 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 www.zorgatlas.nl 

bron 3 HealthCity 

bron 6 www.reclameartikel / Stockton 

 

einde  VW-0251-a-11-2-c* 
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VW-0251-a-10-1-o 

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 management & organisatie 
tevens oud programma management & organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
dinsdag 18 mei

13.30 - 16.30 uur
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 VW-0251-a-10-1-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1 
 
Postorderbedrijf Neckermann biedt klanten de mogelijkheid van uitgestelde 
betaling via de zogenaamde Kooprekening. Hieronder zijn enkele gegevens van 
deze Kooprekening opgenomen. 
 

 
Een hoog aankoopbedrag tegen een lage maandtermijn! 
Misschien ken je het gemak van onze Kooprekening: morgen al van je aankopen 
genieten en een laag, vast bedrag per maand betalen!  
Eén keer per maand ontvang je een rekeningoverzicht van het nog openstaande  
bedrag en het te betalen termijnbedrag. Vervolgaankopen kun je zonder nieuwe 
formaliteiten via de Kooprekening betalen. Deze worden opgeteld bij het nog 
openstaande bedrag en leiden tot het vaststellen van een nieuw termijnbedrag.  
Extra aflossingen zijn altijd mogelijk zonder bijkomende kosten. Deze leiden tot 
verkorting van de looptijd bij een verder gelijkblijvend termijnbedrag. Omgekeerd kan 
ook: als je in eerste instantie hebt aangegeven alles ineens te willen betalen, kun je 
later alsnog kiezen voor de Kooprekening. Bovendien kun je via de Kooprekening  
altijd € 400,- contant opnemen bovenop het aankoopbedrag.  
 

openstaand 
bedrag in € 

termijnbedrag  
in € 

looptijd in 
maanden 

effectieve 
rente op 

jaarbasis in % 
   100   5 25 23,0 
   300 10 41 20,0 
   500 15 47 19,0 
   700 21 47 19,0 
   900 27 47 19,0 
1.100 33 47 19,0 
1.300 39 47 19,0 
1.500 45 47 19,0 

 
bron: Neckermann (aangepast)

 
 
De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de kredietkosten. 
Naast interestkosten komen ook andere kosten hierin tot uiting. 
 

1p 1 Is er bij de Kooprekening van Neckermann sprake van afnemerskrediet of van 
leverancierskrediet? Motiveer het antwoord. 

2p 2 Geef, naast interestkosten, twee andere voorbeelden van kosten die  
Neckermann in het termijnbedrag kan doorberekenen. 
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 VW-0251-a-10-1-o 3 lees verder ►►►

Guido maakt sinds 1 juli 2009 gebruik van de Kooprekening. Hij kocht toen voor 
€ 500,- artikelen bij Neckermann. Eind augustus 2009 betaalde hij de eerste 
termijn en vervolgens aan het einde van iedere maand de volgende termijn.  
In de termijnen van augustus 2009 tot en met mei 2010 die Guido aan 
Neckermann betaalt, is totaal een bedrag van € 71,- aan kredietkosten 
inbegrepen.  
Begin juni 2010 koopt hij voor € 479,- aan artikelen bij Neckermann en neemt 
€ 400,- in contanten op bij Neckermann. 
 

3p 3 Bereken welk termijnbedrag Guido eind juni 2010 volgens de tabel moet betalen. 
 
Er vinden na juni 2010 geen aankopen en contante opnamen door Guido bij 
Neckermann meer plaats. 
 

3p 4 Bereken de totale kosten van dit krediet vanaf 1 juli 2009 voor Guido bij het 
gebruik van de Kooprekening. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen, 
bijvoorbeeld door te sparen of door te beleggen in aandelen. Meestal gebeurt 
dat om een bepaald doelvermogen op te bouwen ten behoeve van bijvoorbeeld 
de aflossing van een hypothecaire lening of de studie van de kinderen. Banken 
bieden hun particuliere beleggers beleggingsovereenkomsten aan: de klant legt 
geld in en de bank belegt het voor de klant in aandelen. Bij een beleggings- 
overeenkomst loopt de particuliere belegger het risico dat het doelvermogen niet 
wordt bereikt, maar hij heeft ook de kans dat de opgebouwde waarde hoger 
wordt dan het doelvermogen. 
 
In Nederland hebben 6,67 miljoen huishoudens samen 6 miljoen beleggings- 
overeenkomsten met een totaal gestort vermogen van 65 miljard euro.  
 

1p 5 Bereken hoeveel vermogen een Nederlands huishouden gemiddeld in een 
beleggingsovereenkomst heeft gestort. 
 
De heer Eric Traaghand, een particuliere belegger, heeft op 1 januari 1992 een 
beleggingsovereenkomst afgesloten bij de Landsbank (zie informatiebron 1).  
De bank belegt voor hem in een pakket aandelen van bedrijven die zijn 
opgenomen in de AEX-index.  
 

2p 6 Laat met een berekening zien of de door Landsbank gegarandeerde opbrengst  
toereikend is voor het door de heer Traaghand gestelde doel. 
 

1p 7 Noem voor een belegger een voordeel van het beleggen in de AEX-index ten 
opzichte van het beleggen in het aandeel van één onderneming.  
 
Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de hoge eenmalige provisie 
die de bemiddelaars (tussenpersonen) van de banken ontvingen één van de 
oorzaken geweest van de grootschalige verkoop van beleggingsovereenkomsten 
(zie informatiebron 2). Die provisie werd meestal door de banken ingehouden op 
de eerste inleg van de particuliere belegger. Die provisie had ook kunnen 
worden uitgesmeerd over de hele looptijd van de overeenkomst. 
 

2p 8 Leg uit waarom het voor de particuliere belegger nadelig kan zijn dat de provisie 
in zijn geheel bij het afsluiten van de beleggingsovereenkomst wordt ingehouden 
en niet wordt uitgesmeerd over de looptijd. 
 
Volgens de AFM werd bij veel beleggingsovereenkomsten door hoge kosten 
en/of tegenvallende beleggingsresultaten het doelvermogen niet gehaald.  
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 VW-0251-a-10-1-o 5 lees verder ►►►

Voor deze beleggingsovereenkomsten heeft het Tros consumentenprogramma 
Radar de term “Woekerpolis” geïntroduceerd.  
Verschillende partijen behartigen met betrekking tot de woekerpolissen de 
belangen van de beleggers (zie informatiebron 3). 
 

1p 9 Kunnen consumenten met hun bijdrage aan Stichting Woekerpolis Claim of 
Stichting Verliespolis lid worden van die stichting? Verklaar het antwoord. 
 
De Ombudsman Financiële Dienstverlening beveelt aan om alle consumenten te 
compenseren voor de te hoge kosten van beleggingsovereenkomsten. In totaal 
kan de aanbeveling van de Ombudsman de banken tussen de 2 en 6 miljard 
euro kosten. 
 

2p 10 Leg uit waarom banken instemmen met deze aanbeveling, ondanks de kosten 
van de regeling. 
 
De heer Traaghand besluit na te gaan hoe zijn beleggingsovereenkomst er voor  
staat. Van de Landsbank ontvangt hij bericht dat zijn opgebouwde vermogen per  
31 december 2008 € 73.484,32 bedraagt. Dit is minder dan de eindwaarde 
volgens de normen van de Ombudsman (zie informatiebron 4). De Landsbank 
heeft aangekondigd de aanbevelingen van de Ombudsman te zullen opvolgen. 
De heer Traaghand heeft twee opties:  
 

 
Optie 1: 

3p 11 Bereken de eindwaarde volgens optie 1 van de beleggingsovereenkomst van de 
heer Traaghand op 31 december 2011 volgens de normen van de Ombudsman 
(zie formuleblad en informatiebronnen 3 en 4). 
 

Optie 1 Zich aansluiten bij de Stichting Woekerpolis Claim en aan het eind van de 
looptijd rekenen op de eindwaarde volgens de normen van de Ombudsman. 

Optie 2 De beleggingsovereenkomst per 31 december 2008 opzeggen. Hij ontvangt 
dan het volgens de bank opgebouwde vermogen plus de compensatie (zie 
informatiebron 5). Hij moet wel een boete over het volgens de bank 
opgebouwde vermogen betalen aan de bank wegens vervroegd stoppen van 
de overeenkomst (zie informatiebron 1). 
Het vrijgekomen bedrag zal hij op 1 januari 2009 storten op een internetbank 
die 5% samengestelde interest per jaar garandeert. De termijnbedragen van 
€ 3.600,-, die niet meer betaald worden, zal hij jaarlijks op die rekening 
storten, voor het eerst op 1 januari 2009. De interest wordt aan het eind van 
elk jaar vergoed. 
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 VW-0251-a-10-1-o 6 lees verder ►►►

Optie 2: 
1p 12 Bereken het bedrag van de compensatie per 31 december 2008. 

 
3p 13 Bereken de eindwaarde van zijn vermogen per 31 december 2011 indien de 

heer Traaghand gebruik maakt van optie 2 (zie formuleblad). 
 
Traaghand kiest uit beide opties voor die optie die de hoogste eindwaarde 
oplevert.  
 

1p 14 Voor welke optie zal de heer Traaghand kiezen? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 3 
 
In deze opgave is het btw tarief 19%. 
 
Handelsonderneming Groot bv handelt onder andere in het product Lommel dat 
verpakt is en verkocht wordt in dozen van 100 stuks. Voor 2009 heeft Groot met 
betrekking tot dit product de onderstaande voorcalculatie gemaakt: 
 
afzet 200.000 dozen 
inkoopprijs € 45,- per doos exclusief btw 
opslag inkoopkosten 20% van de inkoopprijs exclusief btw 
opslag overheadkosten 25% van de vaste verrekenprijs 
netto winst 10% van de verkoopprijs exclusief btw 

 
 

3p 15 Bereken voor 2009 de verwachte verkoopprijs inclusief btw per doos Lommel. 
1p 16 Bereken voor 2009 de voorgecalculeerde netto winst met betrekking tot de afzet 

van Lommel. 
 
In januari 2010 worden de nacalculatorische gegevens over 2009 met betrekking 
tot Lommel vastgesteld: 
 
afzet 180.000 dozen 
inkoopprijs  € 44,50 per doos exclusief btw 
inkoopkosten € 1.600.000,- 
overheadkosten € 2.000.000,- 
verkoopprijs € 83,30 per doos inclusief btw  
voorraadmutatie nihil 

 
 

2p 17 Bereken voor 2009 de gerealiseerde netto winst met betrekking tot de afzet van 
Lommel. 

5p 18 Bereken het verschil tussen de voorgecalculeerde en de gerealiseerde netto 
winst met betrekking tot Lommel en splits dit totale verschil naar oorzaak. Vul 
hiertoe de uitwerkbijlage in.  
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Opgave 4 
 
Voor het vergelijken van de verschillende aflossingsmethoden van een 
hypothecaire lening is door een hypotheekadviseur de onderstaande grafiek 
gemaakt. In de grafiek wordt bij alle aflossingsmethoden uitgegaan van 
eenzelfde bedrag dat geleend wordt, dezelfde looptijd en hetzelfde 
interestpercentage.  
 

0 looptijd

1

2

3

1: netto lasten bij aflossing met annuiteiten
2: netto lasten bij lineaire aflossing
3: bruto lasten bij lineaire aflossing

hypotheeklasten per jaar

euro s

 
 
bron: www.vandersmitte.nl 
 

1p 19 Wie is bij het verstrekken van een hypothecaire lening de hypotheekgever? 
Motiveer het antwoord. 

2p 20 Geef een verklaring voor het verloop van de netto lasten bij aflossing met 
annuïteiten. 

2p 21 Teken in de uitwerkbijlage het verloop van de bruto lasten bij aflossing met  
annuïteiten. 
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Opgave 5  
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. 
 
Peter Steenbergen en Erik Koolwijk zijn de twee directeur-grootaandeelhouders 
van glastuinbouwbedrijf Rijkgroen bv. Het bedrijf heeft traditionele kassen, die 
verwarmd worden met een heteluchtinstallatie die op aardgas wordt gestookt. 
Hierdoor is het energieverbruik hoog. 
 

  
 
Ten behoeve van een investeringbeslissing in een verwarmingsinstallatie in 
2010 gaan Peter en Erik kosten en opbrengsten vaststellen. 
 
Kosten  
 
Peter en Erik hebben alle kosten verbonden aan hun huidige energieverbruik in 
kaart gebracht en gekoppeld aan de contractprijzen van 2010 voor energie.  
 

3p 22 Bereken voor Rijkgroen (met behulp van de informatiebronnen 6 en 7) de 
geschatte totale kosten voor 2010 bij gebruik van hun huidige hetelucht- 
installatie. 
 
De sterke stijging van energieprijzen maakt dat beide heren zich eind 2008 gaan 
oriënteren op een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK), in gebruik te nemen 
per 1 januari 2010. Bij WKK wekt een generator op het eigen terrein elektriciteit 
op. De hierbij vrijkomende warmte kan in de kassen gebruikt worden.  
De eventueel te veel opgewekte elektriciteit zal via het elektriciteitsnet aan 
elektriciteitsproducent NUON verkocht worden.  
 
Met behulp van een adviesbureau hebben beide heren een berekening gemaakt 
van de investering die nodig is om een WKK te plaatsen. 
De beslissing om daadwerkelijk te investeren, wordt genomen op basis van de 
netto contante waarde (NCW) van de investering. 
Om de jaarlijkse kosten van de installatie te berekenen, heeft het adviesbureau 
een aantal gegevens verzameld (zie informatiebron 8). 
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3p 23 Bereken voor Rijkgroen de geschatte totale kosten voor 2010 bij gebruik van de 
WKK. 
 
Opbrengsten van elektriciteitslevering 
 
De WKK produceert 2.000 kilowatt per draaiuur. Dat betekent dat Rijkgroen 
slechts een zeer klein deel van de geproduceerde elektriciteit zelf zal gebruiken. 
Het resterende deel kan aan NUON geleverd worden. Met NUON heeft 
Rijkgroen een contract afgesloten. Rijkgroen heeft geen back-up installatie, dus 
bij storing of onderhoud kan niet aan NUON geleverd worden. Er is dus geen 
leveringsgarantie aan NUON (zie de informatiebronnen 8 en 9).  
 

2p 24 Bereken de geschatte opbrengst die Rijkgroen jaarlijks uit de verkoop van 
elektriciteit aan NUON denkt te behalen. 
 

2p 25 Bereken het totale jaarlijkse voordeel dat Rijkgroen bij gebruik van de WKK, ten 
opzichte van het laten voortbestaan van de oude situatie, kan behalen. 
 
Het gebruik van de WKK biedt financiële voordelen boven het laten voortbestaan 
van de oude situatie. Om een verantwoorde investeringsbeslissing voor de WKK 
te nemen, maken de eigenaren van Rijkgroen gebruik van de netto contante 
waarde als investeringsselectiecriterium. Zij hadden ook kunnen kiezen voor het 
investeringsselectiecriterium van de terugverdientijd. 
 

2p 26 Noem twee voordelen van de netto contante waarde ten opzichte van de 
terugverdientijd als investeringsselectiecriterium. 
 
Rijkgroen stelt bij het bepalen van de netto contante waarde een rendementseis 
van 10%.  
 

2p 27 Noem twee factoren die de hoogte van de gestelde rendementseis bepalen. 
 
De netto contante waarde van de cashflows van de investering in de WKK is 
positief. 
 

1p 28 Verklaar waarom een positieve netto contante waarde van de cashflows kan 
leiden tot een positieve investeringsbeslissing. 
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Opgave 6 
 
In deze opgave blijven alle belastingen buiten beschouwing. 
 
TrafficControl nv is een bedrijf dat installaties maakt voor het registreren en 
beheersen van verkeersstromen op snelwegen. De filebestrijding en de 
kabinetsplannen voor het rekeningrijden maken dat het bedrijf in 2008 flink heeft 
geïnvesteerd en een forse groei van de omzet heeft laten zien. Een investeerder 
wil weten of de rentabiliteit ook is toegenomen. 
 
TrafficControl laat de volgende kerngegevens zien. 
(getallen winst- en verliesrekening en balans x € 1.000,-) 
 
Winst-en verliesrekening over 2008 2007
netto-omzet 32.780 19.906
afschrijvingskosten vaste activa -1.680 -1.189
overige bedrijfskosten -29.298 -18.177
netto-omzetresultaat   1.802 540
financieringsresultaat    -220 -64
nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening   1.582 476
  
Balans per 31 december 2008 2007
eigen vermogen 11.932 9.798
vreemd vermogen 7.068 4.402
balanstotaal 19.000 14.200
  
Kengetallen (zie formuleblad) 2008 2007
solvabiliteit per 31 december 62,8% 69%
Interest vreemd vermogen (IVV) 4% 2,5%
Rentabiliteit eigen vermogen (REV) …… 4,2%
Rentabiliteit totaal vermogen (RTV) …… 3,1%

 
Voor de berekening van het gemiddelde geïnvesteerde vermogen over een jaar 
moet het gemiddelde van het vermogen aan het begin van het jaar en van het 
vermogen aan het eind van het jaar genomen worden. 
 

1p 29 Bereken de REV over 2008 (zie formuleblad). 
 

1p 30 Verklaar waarom de interestkosten niet altijd overeenkomen met het 
financieringsresultaat. 
 

3p 31 Bereken de RTV over 2008 (zie formuleblad). 
 

2p 32 Verklaar waarom de uitbreiding van het vreemd vermogen in 2008 heeft 
bijgedragen aan de stijging van de REV in 2008. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

VW-0251-a-10-1-o* 
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Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van vraag 11, 13, 29 en 31 zijn de volgende formules 
beschikbaar: 
 

11 en 13  
Formules voor samengestelde interest: 
 
gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/termijnen 
i = interest 
 
Formules: 
 

i = p
100

 

 
C = K × (1 + i)-n 

 

Cn =T × 
( ) n1 1 i

i

−− +
 

 
E = K × (1 + i)n 
 

Ew
  = T × 

( ) ( ){ }n1 i 1 i 1

i

+ × + −
  

 

 29 REV = nettowinst
gemiddeld eigen vermogen

 × 100% 

 

 31 RTV = nettowinst + interestkosten vreemd vermogen
gemiddeld totaal vermogen

 × 100% 

 
 

Pagina: 776Voor 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).



 VW-0251-a-10-1-b 3 lees verder ►►►

Informatiebron 1 
 
Beleggingsovereenkomst

 
Landsbank 
Regendrop 13 
2435 RD Rookbaai 
 
Rookbaai, 1 november 1991 
 
Geachte heer Traaghand, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over ons beleggingsproduct kunnen wij u in dit 
geval onze “Zeker Garant” overeenkomst aanbieden. 
Deze overeenkomst biedt u de zekerheid van sparen met een gegarandeerde opbrengst van  
uw inleg plus een bonus van 5% van uw nominale inleg aan het eind van de looptijd. 
Daarnaast biedt het u de mogelijkheid te profiteren van de koerswinst op aandelen dankzij  
onze uitgekiende beleggingsstrategie in een AEX-pakket. 
 
Datum eerste inleg:      1 januari 1992 
Uw inleg:         € 3.600,- per jaar steeds op 1 januari 
Uitbetaling eindbedrag:     31 december 2011 
Looptijd:        20 jaar 
Beleggingsvariant:      AEX-index beleggen 
Gegarandeerde opbrengst na 20 jaar:  uw nominale inleg plus 5% van uw  
          nominale inleg 
Geprognosticeerde onbelaste opbrengst:  laag:  €   89.000,-   
                          gemiddeld: € 100.000,-   
                          hoog:  € 118.000,- 
Doel:       aflossing van € 100.000,- op uw  
         hypothecaire lening  
Tussentijds opzeggen:     bij tussentijds opzeggen wordt 3% van de 
               bruto uitkering als vergoeding voor de  

             door de bank gemaakte kosten 
             in rekening gebracht op de uitbetaling. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H.F. Niemandsverdriet 
financieel adviseur
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Informatiebron 2 
 
Waarom zijn beleggingsovereenkomsten zo grootschalig verkocht? 
 
De volgende omstandigheden zijn met name bepalend geweest voor de grote 
hoeveelheid verkochte beleggingsovereenkomsten tussen met name 1995 en 
2001: 
− Goede beursjaren: de aandelenkoersen zijn in die periode fors gestegen 

waardoor de maatschappelijke interesse in beleggen sterk is toegenomen. 
− Beperkte transparantie: de informatieverstrekking over de kosten en risico’s 

van beleggingsovereenkomsten was onvolledig, ontoereikend en in sommige 
gevallen onjuist. 

− Hoge provisiestructuren: de bemiddelaars ontvingen hoge provisies van 
aanbieders (banken) voor het verkopen van beleggingsproducten, die 
grotendeels werden uitgekeerd aan het begin van de looptijd van de 
beleggingsovereenkomst. (…) 

 
bron: AFM Beleggingsverzekeringen juli 2008 (aangepast) 
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Informatiebron 3 
 
Hulp voor de particuliere beleggers 
 
De beperkte transparantie van de beleggingsovereenkomsten heeft tot klachten 
van de particuliere beleggers geleid. In plaats van individueel juridisch actie te 
ondernemen, proberen de volgende partijen de belangen van de particuliere 
beleggers collectief te behartigen: 
 
1 Twee onafhankelijke stichtingen 

De Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim. Voor € 25,- 
respectievelijk € 29,95 kan een particuliere belegger zich aansluiten bij één 
van deze stichtingen, die proberen tot een collectieve schadevergoeding te 
komen. De macht van de stichtingen is afhankelijk van hun aantal 
aangesloten particuliere beleggers. Ze vertegenwoordigen samen inmiddels 
(september 2008) 150.000 particuliere beleggers.  

 
2 De Ombudsman Financiële Dienstverlening  

Bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening kunnen particuliere beleggers 
terecht met hun klachten over banken. De Ombudsman heeft klachten van 
particuliere beleggers ontvangen over beleggingsovereenkomsten. Hij heeft 
ze beoordeeld en de volgende normen opgesteld: 

 
Normen van de Ombudsman in relatie tot de uitgangspunten van de  
Landsbank  

 
In onderstaand schema zijn de normen van de Ombudsman en de  
uitgangspunten van de Landsbank vermeld: 

 
 uitgangspunten 

Landsbank 
normen van de 
Ombudsman 

kosten   

afsluitprovisie niet transparant 
€ 1.000,- bij afsluiten polis, in 
te houden op eerste inleg 
 

beheerskosten niet transparant 
jaarlijks 2,5% van het 
opgebouwd vermogen aan 
het begin van het jaar 

jaarlijks rendement 
de ontwikkeling van de 
AEX index 

bruto jaarlijks 6% op het 
opgebouwd vermogen aan 
het begin van het jaar 

  
 Toelichting: 

Het rendement bestaat uit koerswinst en netto dividend. Het netto dividend 
wordt niet uitgekeerd, maar herbelegd. 
Rendement en beheerskosten worden steeds aan het eind van het jaar 
berekend over het opgebouwde vermogen aan het begin van het jaar. 
Er dient naar de opvatting van de Ombudsman voor de consument jaarlijks 
3,5% (6% − 2,5%) netto rendement over te blijven.
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Informatiebron 4 
 
 De eindwaarden van de beleggingsovereenkomst van Traaghand 
 

Eindwaarden van de beleggingsovereenkomst van Traaghand 
 volgens uitgangs- 

punten Landsbank 
volgens normen van 
Ombudsman 

Eindwaarde per 31-12-2008 € 73.484,32* € 82.804,21 
Eindwaarde per 31-12-2011 prognose € ………… (vraag 11) 

 
* exclusief de boete bij eventuele tussentijdse opzegging.
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Informatiebron 5 
 
Compensatieregeling 
 
De Ombudsman beveelt aan met terugwerkende kracht ten aanzien van in het 
verleden gesloten contracten (…) de particuliere belegger (…) te compenseren 
(…). 
 
Indien het door de bank opgebouwde vermogen lager is dan de eindwaarde van 
de beleggingsovereenkomst volgens de normen van de Ombudsman, ontvangt 
de particuliere belegger een compensatie van de bank tot het bedrag van die 
eindwaarde. 
 
Bij tussentijdse opzegging van de overeenkomst ontvangt de particuliere 
belegger het door de bank opgebouwde vermogen plus de compensatie. 
Eventuele kosten bij tussentijdse opzegging worden niet in de 
compensatieregeling vergoed. 
 
bron: oordeel Ombudsman Financiële Dienstverlening 10 september 2008 
(aangepast) 
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Informatiebron 6  
 
Gegevens ten behoeve van het bepalen van de kosten van de 
heteluchtinstallatie 
 
gas- en elektriciteitskosten 
 
Totale kasoppervlakte 20.000 m2, verdeeld over: 
− tomaat   50% 
− courgette  25% 
− perkplanten 25% 
 
 
 verbruik per m2 kas per jaar prijs per eenheid in euro’s 

(inclusief accijnzen en energie- 
belastingen) 

Gas Zie informatiebron 7 0,25 per m3 
Elektriciteit 12 kwh* 0,045 per kwh 

*kwh staat voor kilowattuur, een eenheid van elektriciteit. 
 
Het gasverbruik is afhankelijk van het gewas; het elektriciteitsverbruik niet. 
Bovenstaande prijzen zijn contractprijzen en staan vast vanaf 1 januari 2010 
gedurende de komende 10 jaar. 
 
De constante kosten (inclusief afschrijvings- en interestkosten) van de 
heteluchtinstallatie bedragen € 40.000,- per jaar. 
 
De onderhoudskosten bedragen € 2,- per draaiuur van de heteluchtinstallatie.  
Het aantal verwachte draaiuren van de heteluchtinstallatie per jaar wordt gesteld 
op 5.000. 
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Informatiebron 7  
 
Gasverbruik bij verwarming met behulp van een heteluchtinstallatie 
 
gewas Gasverbruik per m2 kas per jaar uitgedrukt in m3 

gas 
  2005  2010 
aardbei 10   9 
aubergine 39 36 
courgette 27 24 
komkommer 41 38 
paprika 38 35 
sla 14 13 
tomaat 48 45 
chrysant 33 31 
perkplanten 12 10 
potplanten 37 34 
roos 46 42 

 
bron: www.glasreg.be (aangepast) 
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Informatiebron 8 
 
Gegevens met betrekking tot de kosten van de WKK installatie 
 
Afschrijvingskosten 
Totale investering exclusief btw € 817.250 
Restwaarde WKK exclusief btw €   12.250 
Levensduur hele investering 7 jaar 

 
Financiering 
Om de WKK te financieren, wordt bij de Rabobank een 5% lening afgesloten 
voor het bedrag van de totale investering exclusief btw. Op deze lening wordt 
gedurende de levensduur van de installatie niet afgelost. 
 
Gasverbruik 
De oude heteluchtverwarming werkt als verwarming efficiënter dan een WKK 
installatie. Geschat wordt dat het totale gasverbruik met 40% zal toenemen, 
vergeleken met de oude installatie. Aardgas dat wordt ingezet bij een WKK, is 
vrijgesteld van accijnzen en energiebelastingen. In de praktijk komt dit neer op 
een korting van 20% op de gasprijs uit informatiebron 6. 
 
Elektriciteitsverbruik 
De WKK produceert meer dan voldoende elektriciteit voor het bedrijf. 
Het totale elektriciteitsverbruik van Rijkgroen verandert niet. 
 
Onderhoudskosten 
De onderhoudskosten worden gedurende de gehele levensduur geschat op  
€ 11,- per draaiuur. 
Er worden 5.000 draaiuren van de WKK per jaar verwacht. 
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Informatiebron 9 
 
Levering van elektriciteit door klanten van NUON aan het elektriciteitsnet 
 
De opbrengst van de geleverde elektriciteit hangt af van een aantal factoren: 
− leveringsgarantie.  
− leveringsuren.  
      Ongeacht het tijdstip dat geleverd wordt, gaat NUON uit van een verdeling  
      van de geleverde uren in 70% daluren en 30% piekuren.  
 

Opbrengst in euro per kilowattuur 
zonder leveringsgarantie met leveringsgarantie 

in daluren in piekuren in daluren in piekuren 
0,020 0,030 0,022 0,033 

 
 

einde  VW-0251-a-10-1-b* 
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management & organisatie VWO 2010-1 

management & organisatie VWO tevens oud programma 

 
uitwerkbijlage  

 
 
 
 

 18 Totaal verschil tussen voorgecalculeerde en gerealiseerde netto winst:  
 
  ……………………………………………………………………………………………… 

 
Analyse van het totale verschil naar oorzaak:  
 
oorzaak bedrag voordeel/nadeel 
resultaat op inkopen ………………………  
resultaat op 
overheadkosten 

 
……………………… 

 

verschil door afwijkende 
afzet 

 
……………………… 

 

verschil door afwijkende 
verkoopprijs 

 
……………………… 

 

totaal € ……………………  
 
Berekeningen: 
resultaat op inkopen: ........................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
resultaat op overheadkosten: ............................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
verschil door afwijkende afzet: ............................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
verschil door afwijkende verkoopprijs 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VW-0251-a-10-1-u 
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 21  

0 looptijd

1

2

3

1: netto lasten bij aflossing met annuiteiten
2: netto lasten bij lineaire aflossing
3: bruto lasten bij lineaire aflossing

hypotheeklasten per jaar

euro s

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  VW-0251-a-10-1-u* 
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Correctievoorschrift VWO 

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 
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 64 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 
Leverancierskrediet, want de leverancier (Neckermann) geeft het krediet 
aan de consument. 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− administratiekosten 
− kosten onderzoek kredietwaardigheid (BKR Tiel) 
− verlies afboeken oninbare vorderingen 
 

 3 maximumscore 3 
• Openstaand bedrag begin juni 2010: 500 − (10 × 15 − 71) = 421 1 
• Openstaand bedrag eind juni 2010: 421 + 479 + 400 = 1.300 1 
• Termijnbedrag volgens tabel: € 39,- 1 
 

 4 maximumscore 3 
71 + 39 × 47 – 1.300 = € 604,- 
 
 

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 1 
 65 mld

6,67 mln
 = € 9.745,13 

 
 6 maximumscore 2 

• 20 × 3.600 × 1,05 = € 75.600 1 
• Dit is niet voldoende om de lening van € 100.000 af te lossen 1 
 

 7 maximumscore 1 
Risicospreiding. De AEX-index omvat aandelen van ondernemingen in 
verschillende soorten bedrijfstakken/branches. 
 

 8 maximumscore 2 
• Er wordt in het eerste jaar minder ingelegd 1 
• waardoor het opgebouwde eindkapitaal kleiner zal zijn (in geval van 

koersstijging) 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
Nee, want een stichting kent geen leden. 
 

 10 maximumscore 2 
Individuele rechtszaken kunnen leiden tot jarenlange processen 
• met negatieve publiciteit (waardoor er klantenverlies kan optreden) 1 
• en het risico van hoge kosten  1 
 

 11 maximumscore 3 
eerste inleg  3.600 
kosten    1.000 

•                         2.600 × 1,03520  =                                      5.173,45 1 

• 3.600 × 
191,035 (1,035 1)

0,035
−  =                                             98.206,85* 1 

• Eindwaarde (= waarde optie 1) op 31-12-2011 =         € 103.380,30 1 
 
* Alternatieve berekening met de grafische rekenmachine: 
  n = 19 ; i = 3,5 ; PV = 0 ; PMT (bgn) = - 3.600 ; FV = € 98.206,85 
 

 12 maximumscore 1 
normopbrengst op 31-12-2008 volgens Ombudsman    82.804,21  
opgebouwd op 31-12-2008 volgens Landsbank          73.484,32  
compensatie op 31-12-2008                                   €     9.319,89 
 

 13 maximumscore 3 
•  (73.484,32 × 0,97 + 9.319,89) × 1,053   =   93.304,21 1 

• 3.600 × 
31,05 (1,05 1)

0,05
−  =                             11.916,45* 1 

• Waarde optie 2 op 31-12-2011               € 105.220,66 1 
 
* Alternatieve berekening met de grafische rekenmachine: 
n = 3 ; i = 5 ; PV = 0 ; PMT (bgn) = -3.600 ; FV = € 11.916,45 
 

 14 maximumscore 1 
Hij kiest voor optie 2. Optie 2 heeft een hogere eindwaarde op  
31 december 2011. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 3 
 

 15 maximumscore 3 
inkoopprijs:         45,- 
opslag inkoopkosten: 0,20 × 45 =       9,- 
vaste verrekenprijs       54,- 
opslag overheadkosten: 0,25 × 54 =  13,50 

• kostprijs                                                67,50 1 

netto winst: 10
90

 × 67,50 =            7,50 

• verkoopprijs exclusief btw                     75,00 1 
      btw: 0,19 × 75,00 =                     14,25 
• verkoopprijs inclusief btw                  €  89,25 1 
 

 16 maximumscore 1 
200.000 × 7,50 = € 1.500.000,- 
 

 17 maximumscore 2 

• gerealiseerde opbrengst 180.000 × 100
119

 × 83,30 =    12.600.000,- 1 

werkelijke inkoopprijs 180.000 × 44,50 =    8.010.000 
werkelijke inkoopkosten                      1.600.000 
werkelijke overheadkosten      2.000.000  

                                                                                        11.610.000,-  
• gerealiseerde netto winst                                          €    990.000,- 1 
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 5 
• Totaal verschil tussen voorgecalculeerde en gerealiseerde  
      netto winst:  
      1.500.000 – 990.000 = € 510.000,- 1 

   
oorzaak bedrag voordeel/nadeel 
resultaat op inkopen 110.000 voordeel 
resultaat op 
overheadkosten 

 
430.000 

 
voordeel 

verschil door afwijkende 
afzet 

 
150.000 

 
nadeel 

verschil door afwijkende 
verkoopprijs 

 
900.000 

 
nadeel 

totaal € 510.000 nadeel 
 
Berekeningswijzen: 
 
• verschil in inkoopprijs: 180.000 × (45 – 44,50) =          90.000 voordeel 
      verschil in inkoopkosten: 180.000 × 9 – 1.600.000 =   20.000 voordeel 
      resultaat op inkopen =                                              110.000 voordeel 1 
• resultaat op overheadkosten:  

180.000 × 13,50 – 2.000.000 =                                  430.000 voordeel 1 
• verschil door afwijkende afzet: 

(200.000 − 180.000) × 7,50 =                                    150.000 nadeel 1 
• verschil door afwijkende verkoopprijs: 

 180.000 × ( 100
119

× 83,30 − 75) =                                900.000 nadeel   1 

 
 

Opgave 4 
 

 19 maximumscore 1 
De hypotheekgever is de geldlener: die verleent het recht van hypotheek  
(aan de geldgever). 
 

 20 maximumscore 2 
Alleen de betaalde interest is aftrekbaar bij de vaststelling van de te 
betalen (inkomsten)belasting. Doordat het interestdeel (na belasting) 
steeds kleiner wordt (en het aflossingsdeel steeds groter), stijgen de netto 
hypotheeklasten bij een annuïteitenlening. 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 2 
 

0 looptijd

1

4
2

3

1: netto lasten bij aflossing met annuiteiten
2: netto lasten bij lineaire aflossing
3: bruto lasten bij lineaire aflossing

hypotheeklasten per jaar

euro s

 
 
Lijn 4 geeft het verloop van de bruto lasten bij aflossing met annuïteiten. 
 
• De lijn 4 moet starten tussen lijn 2 en lijn 3 1 
• De lijn 4 moet volledig horizontaal lopen en eindigen boven lijn 1 1 
 
 

Opgave 5  
 

 22 maximumscore 3 
tomaat   10.000 × 45 =  450.000 
courgette    5.000 × 24 =  120.000 
perkplant    5.000 × 10 =    50.000 
gasverbruik              620.000 m3 
 
• gas 620.000 × 0,25 =                      155.000 1 
• elektriciteit 20.000 × 0,045 × 12 =     10.800 1 
             165.800 

constante kosten          40.000 
onderhoud  5.000 × 2 =              10.000 

• totale jaarlijkse kosten                                  € 215.800,- 1 
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Vraag Antwoord Scores

 23 maximumscore 3 

afschrijvingskosten
( )817.250 12.250

7
−

=         115.000 

interestkosten  817.250 × 0,05 =                          40.862,50 
gas         620.000 × 1,4 × (0,25 × 0,8) =    173.600 
elektriciteit  n.v.t. 
onderhoud  5.000 × 11=                                  55.000 
                € 384.462,50 
 

 24 maximumscore 2 
productie  5.000  × 2.000 =             10.000.000 kwh 
eigen gebruik 20.000 × 12 =                      240.000 kwh 
te verkopen              9.760.000 kwh 
 
daluren  9.760.000 × 0,7 × 0,02 = 136.640,-  
piekuren 9.760.000 × 0,3 × 0,03 =   87.840,-  
             € 224.480,- 
 

 25 maximumscore 2 
totale jaarlijkse kosten WKK                     384.462,50  
opbrengst uit verkoop elektriciteit      224.480,-  
saldo kosten WKK         159.982,50  
    
kosten heteluchtinstallatie                      215.800,-    
jaarlijkse voordeel                     €   55.817,50 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Er wordt wel rekening gehouden met de interestfactor/ er wordt wel 

rekening gehouden met de spreiding van de cashflows over de jaren. 
− De cashflows die ontvangen worden na de terugverdientijd, worden 

meegenomen. 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− de beloning voor het ondernemersrisico. 
− de opbrengst van alternatieve aanwendingen. 
        

 28 maximumscore 1 
De investering levert dan meer op dan de rendementseis (10%) van de 
vermogensverschaffers. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 6 
 

 29 maximumscore 1 

REV = 1.582
11.932 9.798

2
+⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 × 100% = 14,6% 

 
 30 maximumscore 1 

Het financieringsresultaat is het saldo van interestopbrengsten en 
interestkosten van het vreemde vermogen. 
 

 31 maximumscore 3 

Interestkosten 2008: 0,04 × 
( )7.068 4.402

2
+

 =  229,4 

                                                  

RTV = 229,4 1.582
19.000 14.200

2

+
+⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 × 100% = 10,9% 

 
 32 maximumscore 2 

Het aangetrokken vreemd vermogen in 2008 kostte minder (4%) dan het 
opleverde (10,9%). 
 
 

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 2 AFM Beleggingsverzekeringen juli 2008 (aangepast) 
bron 5 oordeel Ombudsman Financiële Dienstverlening 10 september 2008 (aangepast) 
bron 7 glasreg.be (aangepast) 
opgave 1 Neckermann 
opgave 4 www.vandersmitte.nl 
opgave 5 www.zuid-holland.nl 
 

einde  VW-0251-a-10-1-c* 
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VW-A-0251-a-10-1-c*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2010-1 
 

management & organisatie vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo : 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 10, moet het gegeven antwoord 
worden vervangen door : 
 
 

 10 maximumscore 2 
• Individuele rechtszaken kunnen leiden tot jarenlange processen 1 
• met negatieve publiciteit / met het risico van hoge kosten 1 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie 
vwo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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VW-0251-a-10-2-o 

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 management & organisatie 
tevens oud programma management & organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
SecurIT nv in Drachten verzorgt de toegangsbeveiliging voor bedrijven. SecurIT 
verkoopt en levert pasjes, afleesapparatuur en tourniquets. Met de komst van de 
OV-chipkaart wil de directie ook op de openbaarvervoermarkt actief worden.  
 
De creditzijde van de balans (getallen x € 1.000) van SecurIT ziet er op  
1 januari 2009 als volgt uit. 
 
Maatschappelijk aandelenkapitaal 5.000  
Aandelen in portefeuille 3.800  
Geplaatst aandelenkapitaal    1.200 
Agioreserve       908 
Overige reserves    2.192 
Lang vreemd vermogen    6.600 
Kort vreemd vermogen    2.400 
  13.300 

 
Een aandeel SecurIT heeft een nominale waarde van € 4,-. 
De aandelen SecurIT zijn door middel van twee emissies geplaatst: één bij de 
oprichting in 2000 en één in 2004. De emissie in 2004 betrof 175.000 aandelen, 
die zorgden voor een totale toename van het eigen vermogen met 
€ 1.428.000,-. 
 

2p 1 Bereken tegen welke emissiekoers in euro’s de aandelen bij de oprichting in 
2000 zijn geplaatst. 
 
Hieronder staat het verloop van de AEX-index en het verloop van de koers van 
een aandeel SecurIT.  
 
 1 januari 2007 1 januari 2008 1 januari 2009 
AEX-index 500 510 250 
SecurIT   16 17,92 8,20 

 
2p 2 Is de mutatie in procenten per jaar ten opzichte van 1 januari van de koers van 

het aandeel SecurIT in de jaren 2007 en 2008 groter dan die van de AEX-index?  
Motiveer het antwoord met een berekening. 
 
Begin 2009 heeft SecurIT € 2.500.000,- extra vermogen nodig om apparatuur in 
stads- en streekbussen in het noorden van het land te kunnen plaatsen en 
onderhouden. Door de in 2008 ontstane financiële crisis lukt het niet om nieuw 
vreemd vermogen aan te trekken.  
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Een particuliere belegger, Yin Pin, is bereid in de benodigde € 2.500.000,- te 
voorzien door nieuw uit te geven aandelen te kopen tegen de koers van  
1 januari 2009. Deze belegger, die nog geen aandelen SecurIT in bezit had, 
krijgt daarmee een meerderheidsbelang (= meer dan de helft van de geplaatste 
aandelen) in SecurIT.  

2p 3 Toon met behulp van een berekening aan dat Yin Pin onder deze voorwaarden 
een meerderheidsbelang in SecurIT krijgt. 
 
Een meerderheidsbelang van Yin Pin in SecurIT betekent niet automatisch dat 
de feitelijke zeggenschap ook bij Yin Pin ligt. 

1p 4 Op welke wijze kan de directie van SecurIT voorkomen dat Yin Pin de feitelijke 
zeggenschap binnen de nv krijgt? 
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Opgave 2  
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
La Gelatirella bv is een onderneming die zich bezighoudt met de productie en 
verkoop van consumptie-ijs. Het ijs wordt verkocht aan diverse supermarkten. 
Door het succes van de smakendiversiteit overweegt de directie van La 
Gelatirella een nieuwe ijssmaak – flensjesijs – in 2010 op de markt te brengen, 
mits dit een positieve bijdrage levert aan het verwachte bedrijfsresultaat. 
 
Hiertoe moet de bestaande productiecapaciteit worden uitgebreid. Daarbij heeft 
de directie de keuze tussen het kopen of het financial leasen van de benodigde 
ijsbereidingsmachine JH0 (zie informatiebron 1 en 2). Deze machine wordt 
alleen gebruikt voor flensjesijs. La Gelatirella kiest die financieringswijze waarbij 
de gemiddelde jaarlijkse kosten gedurende de levensduur het laagst zijn. 
 

2p 5 Bereken de gemiddelde jaarlijkse kosten als la Gelatirella de 
ijsbereidingsmachine JH0 koopt.  
 
La Gelatirella is bij haar oprichting ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

2p 6 Noem twee oprichtingseisen waaraan La Gelatirella bv dus voldaan heeft. 
 
Bij de leaseaanvraag heeft La Gelatirella haar balans moeten overleggen aan de 
leasemaatschappij om haar kredietwaardigheid te kunnen laten beoordelen.  
Er blijkt dat La Gelatirella voldoende kredietwaardig is. 
 

1p 7 Welke balansgegevens moeten met elkaar vergeleken worden opdat de 
kredietwaardigheid van een onderneming kan worden vastgesteld? 

1p 8 Bereken het jaarlijkse voordeel voor La Gelatirella als ze de machine least in 
plaats van koopt. 

1p 9 Wordt de leasemachine op de balans van La Gelatirella opgenomen? Motiveer 
het antwoord. 
 
Voor het berekenen van de fabricagekostprijs van flensjesijs wordt gebruik 
gemaakt van een machine-uurtarief. Dit bestaat uit de kosten van de machine en 
de met de productie verband houdende loonkosten (zie informatiebron 3). Al 
deze kosten worden door La Gelatirella tot de constante kosten gerekend. De 
overige kosten met betrekking tot de productie en verkoop van flensjesijs staan 
in informatiebron 4. 
 

3p 10 Bereken het machine-uurtarief van de ijsbereidingsmachine JH0 voor 2010. 
2p 11 Bereken de fabricagekostprijs van een bakje flensjesijs voor 2010. 

 
De verkoopkosten worden in de commerciële kostprijs opgenomen door middel 
van een vast bedrag per bakje flensjesijs. Het transport naar de supermarkten 
vindt plaats met eigen transportauto’s. De kosten hiervan worden door La 
Gelatirella gerekend tot de constante kosten. 
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1p 12 Waarom rekent La Gelatirella deze transportkosten tot de constante kosten? 
4p 13 Bereken voor 2010 de verkoopprijs van een bakje flensjesijs inclusief 6% btw. 
1p 14 Bereken voor 2010 het verwachte verkoopresultaat van flensjesijs. Geef aan of 

er sprake is van een voordelig of van een nadelig resultaat. 
 
Het verwachte aantal machine-uren van de productie van flensjesijs in 2010 is 
2.375. Er vindt geen voorraadvorming plaats.  
 

3p 15 Wordt aan de door de directie gestelde voorwaarde met betrekking tot het op de 
markt brengen van flensjesijs voldaan? Motiveer het antwoord met een 
berekening van de verwachte bijdrage in 2010 aan het bedrijfsresultaat door 
gebruik te maken van het te berekenen verwachte bezettingsresultaat (zie 
formuleblad).  
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Opgave 3 
 
Leon en Marina Verschuren zijn op 1 mei 1993 getrouwd. Op 1 mei 1998 
hebben zij een tweeling gekregen. Het huwelijk is inmiddels stukgelopen en  
Leon en Marina hebben besloten om op 1 mei 2010 te gaan scheiden.  
Bij het overleg over de financiële gevolgen van de scheiding is een aantal zaken 
afgesproken. 
− Leon en Marina hebben een gezamenlijke spaarrekening. Op 1 mei 2010 

bedraagt het opgebouwde saldo van deze spaarrekening € 56.420,-.   
Bij aanvang van het huwelijk was dit de spaarrekening van Leon en bedroeg 
het saldo € 4.760,-. Leon heeft recht op € 4.760,- plus de interest hierover 
tot  
1 mei 2010. 
De rest wordt gelijkelijk verdeeld over Leon en Marina. De bank vergoedt 
aan het eind van het jaar een jaarlijkse samengestelde interest van 
gemiddeld 2,2%. 

 
2p 16 Bereken per 1 mei 2010 het bedrag van de spaarrekening waarop Marina 

aanspraak kan maken (zie formuleblad). 
 
− Maandelijks is Leon in totaal € 470,- alimentatie verschuldigd voor zijn 

kinderen. De eerste betaling is op 1 juni 2010 en de laatste betaling op de 
eerste van de maand voorafgaand aan het bereiken van de 21-jarige leeftijd 
van zijn kinderen. Leon kan deze alimentatieverplichting ook afkopen door 
het betalen van een afkoopsom op 1 mei 2010. 

 
3p 17 Bereken de afkoopsom voor de alimentatieverplichting op 1 mei 2010, uitgaande 

van een rente van 0,4% samengestelde interest per maand (zie formuleblad). 
2p 18 Noem een financiële reden waarom Leon zou kiezen voor deze afkoopsom in 

plaats van de maandelijkse betaling. 
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Opgave 4 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. 
 
In deze opgave wordt afgezien van belastingen. 
 
De kynologenclub Middelburg (KCM) is een vereniging voor hondenbezitters die 
− via het clubblad voorlichting verstrekt en hondenbezitters met elkaar in 

contact brengt; 
− cursussen verzorgt op een van de gemeente gehuurd oefenterrein bij het 

eigen clubhuis; 
− jaarlijkse hondententoonstellingen en keuringen organiseert. 
 
Als voorbereiding van de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) heeft 
de penningmeester de financiële gegevens verzameld. Aan de ALV wil de 
penningmeester een overzicht van ontvangsten en uitgaven over 2009 
presenteren. De balans per 1 januari 2009 en een gedeeltelijk ingevuld overzicht 
van de ontvangsten en uitgaven over 2009 zijn in informatiebron 5 opgenomen. 
Op basis van het volledig ingevuld overzicht wil de penningmeester met een 
voorstel komen om de contributie voor 2010 aan te passen. De contributie- 
regeling voor 2009 is opgenomen in informatiebron 6. 
 

2p 19 Noem twee bevoegdheden van de ALV bij een vereniging. 
1p 20 Verklaar met behulp van informatiebron 5, dat de bank bereid is KCM slechts tot 

een beperkt deel van de waarde van het onderliggend onroerend goed een 
hypothecaire lening te verstrekken. 

4p 21 Bereken het bedrag van de contributies dat in het overzicht van ontvangsten en 
uitgaven over 2009 opgenomen moet worden. 
 
In informatiebron 7 zijn de gegevens opgenomen van de cursussen die KCM in 
2009 heeft georganiseerd. 
 

1p 22 Bereken de ontvangsten uit cursusgelden zoals deze in het overzicht van 
ontvangsten en uitgaven over 2009 opgenomen moeten worden. 

3p 23 Stel het overzicht van ontvangsten en uitgaven over 2009 op. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort, verder in. Daar waar een bedrag nog 
berekend moet worden, deze berekening opnemen. Geef aan of er een 
overschot of een tekort over 2009 is. 
 
Op basis van het overschot van ontvangsten en uitgaven over 2009 wil een lid 
van de kascontrolecommissie aan de ALV voorstellen om de contributie in 2010 
te verlagen. 
De penningmeester stelt echter dat een overzicht van ontvangsten en uitgaven 
geen juist beeld geeft voor een voorstel tot aanpassing van de contributie. 
Daartoe, meent hij, moet een staat van baten en lasten over 2009 opgesteld 
worden. Dan zal blijken dat de contributie juist verhoogd moet worden. 
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5p 24 Stel de staat van baten en lasten over 2009 op. Vul hiertoe de uitwerkbijlage die 
bij deze vraag hoort, verder in. Daar waar een bedrag nog berekend moet 
worden, deze berekening opnemen. 

2p 25 Wie heeft gelijk, de penningmeester of het lid van de kascontrolecommissie? 
Motiveer het antwoord. 
 
 

Opgave 5 
 
De industriële onderneming Haflido heeft een hoofdkantoor en een aantal 
productielocaties. De productielocatie Polo houdt zich bezig met de fabricage en 
verkoop van polo´s met bedrijfslogo. Over de kosten van Polo is het volgende 
bekend: 
− De proportioneel variabele kosten zijn € 0,50 per € 1,- omzet. 
− De constante machinekosten zijn € 100.000,- per machine per jaar. 
− De constante kosten van het hoofdkantoor zijn € 250.000,- per jaar. Aan 

iedere productielocatie wordt, naar rato van het aandeel in de 
huisvestingskosten van de totale onderneming, een deel van de constante 
kosten van het hoofdkantoor toegerekend. Voor Polo geldt een percentage 
van 20%. 

− De overige constante kosten zijn € 90.000,- per jaar. 
 
Er wordt op bestelling geproduceerd. 
Als de jaaromzet in 2009 kleiner is dan € 900.000,- dan kan bij Polo met één 
machine worden volstaan. Als de omzet € 900.000,- bereikt of overschrijdt, dan 
zijn twee machines nodig. 
 

1p 26 Noem een bezwaar voor Polo tegen de wijze van toerekening van de constante 
kosten van het hoofdkantoor aan de productielocaties. 
 
De huidige jaaromzet van Polo is € 700.000,-. Polo wil deze jaaromzet in 2009 
met 60% verhogen. Hierbij blijven de huisvestingskosten gelijk. De verhoging 
van de omzet kan bereikt worden door: 
a Het voeren van een reclamecampagne, die elk jaar moet worden herhaald. 

De kosten worden geraamd op € 80.000,- per jaar.  
of 
b Het verhogen van de variabele verkoopkosten met € 0,05 per € 1,- omzet. 
 

3p 27 Laat via een berekening van de break-evenomzet zien dat het voeren van deze 
speciale reclamecampagne winstgevend is (zie formuleblad). 

1p 28 Geef een voorbeeld van variabele verkoopkosten. 
2p 29 Welke mogelijkheid (a of b) levert Polo de grootste winst over 2009 op? Motiveer 

het antwoord met een berekening. 
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Opgave 6 
 
XynOpsys nv is een jong bedrijf, gespecialiseerd in industriële optische 
toepassingen. Gegeven is:   
 
(Voorlopige) Balans van XynOpsys per 31 december 2009  
(getallen x € 1.000,-) 
debet      credit 
Vaste activa   Eigen vermogen    
Terreinen 2.800  Maatschappelijk 

aandelenkapitaal 
 
6.000 

  

Gebouwen 8.000  Aandelen in 
portefeuille 

 
3.000 

  

Overige vaste 
activa 

 
1.850 

 Geplaatst 
aandelenkapitaal 

  
3.000 

 

Totaal vaste 
activa 

  
12.650 

Agioreserve  1.250  

   Overige reserves  5.000  
Vlottende 
activa 

  Totaal eigen 
vermogen  

     
 9.250 

Voorraden 2.500      
Debiteuren 3.800  Vreemd 

vermogen 
   

Liquide 
middelen 

 
2.600 

 4% Hypothecaire 
lening 

  
6.500 

 

Totaal 
vlottende 
activa 

   
 
  8.900 

Overig lang 
vreemd 
vermogen 

  
 
   500 

 

   Totaal lang 
vreemd 
vermogen 

     
  
  7.000 

       
   Kortlopende 

schulden 
    

  3.300 
       
   

 
            

Winst over 2009 
vóór 
belastingen 

    
   
  2.000  

  21.550    21.550 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Voordat de directie de definitieve balans opstelt en met een voorstel tot 
winstverdeling komt, heeft overleg met de accountant en een externe taxateur 
ertoe geleid dat  
− de gebouwen nog opgewaardeerd moeten worden met € 250.000,-; 
− de solvabiliteit op verzoek van de verstrekker van het “Overig lang vreemd 

vermogen”, na de herwaardering en na uitvoering van alle verplichtingen als 
gevolg van de winstverdeling, ten minste 50% moet bedragen. 

 
2p 30 Welk gevolg heeft de herwaardering voor de rentabiliteit van het eigen 

vermogen (REV) over de jaren erna? Motiveer het antwoord. 
1p 31 Om welke reden zal een verstrekker van vreemd vermogen een minimale eis 

aan de solvabiliteit stellen? 
 
De directie stelt vervolgens de volgende winstverdeling voor: 
− Er wordt 15% stockdividend en 8% cashdividend gedeclareerd. 
− Er wordt zoveel gereserveerd dat de solvabiliteit precies 50% is. 
− Het restant is beschikbaar voor bonussen aan het personeel. 
 
Aanvullende gegevens zijn: 
− Het gemiddelde tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 25,5% van 

de winst. 
− Het tarief van de dividendbelasting bedraagt 15% van het bruto dividend. 
 

2p 32 Bereken het bedrag aan cashdividend, na aftrek van dividendbelasting, dat de 
aandeelhouders ontvangen van de winst over 2009.  
 

3p 33 Bereken het bedrag van de winst over 2009 dat gereserveerd moet worden, 
zodat voldaan wordt aan de solvabiliteitseis van 50% (zie formuleblad). 
 

2p 34 Bereken het bedrag dat van de winst over 2009 beschikbaar is aan bonussen. 
 

einde  VW-0251-a-10-2-o* 
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 23  
Overzicht van ontvangsten en uitgaven KCM 2009 

     berekeningen 
Contributies €   ……         
Afdracht contributies KCNL €   2.297    
Netto contributies  € ………   
Cursusgelden  € ………   
Inschrijfgelden  €      525   
Totale ontvangsten   € ………  
     
Huur oefenterrein  €   3.960   
Vergoeding instructeurs   

€   7.000 
  

Huur tentoonstellingsruimte   
€   2.680 

  

Verzekeringskosten  €      975   
Clubblad  €   2.490   
Bestuurskosten  €   1.224   
Interest  € ………  ………………… 
Onderhoud  € ………       
Aflossing lening  € ... ……     
Totale uitgaven   € ………     
     
Saldo   € ……… overschot/tekort 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 24  
Staat van baten en lasten KCM over  2009 

     berekeningen 
Contributies € ………   ………………… 
Afdracht contributies 
KCNL 

€   2.302    

Netto contributies  € ………   
Cursusgelden  € ………   
Inschrijfgelden  €      525   
Totale baten   € ………  
     
Huur oefenterrein  €   3.960   
Vergoeding 
instructeurs 

 €   7.000   

Huur 
tentoonstellingsruimte 

 €   2.680   

Verzekeringskosten  €      975   
Clubblad  €   2.490   
Bestuurskosten  €   1.224   
Interestkosten  €   ………  ………………………

………………… 
Onderhoudskosten  €   ……...   
Afschrijvingskosten 
clubhuis 

 €   ……...  ………………………
………………… 

Afschrijvingskosten 
inventaris 

  
€   ………   

  

Totale lasten   €  ………  
     
Resultaat   € ……… voordelig/nadelig 

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  VW-0251-a-10-2-u* 
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 VW-0251-a-10-2-b 2 lees verder ►►►

Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van vraag 15, 16, 17, 27 en 33 zijn de volgende 
formules beschikbaar: 
 

 15  

bezettingsresultaat = (B − N) × C
N

 

 
gebruikte symbolen: 
B = begrote bezetting 
N = normale bezetting 
C = totale constante kosten 
 

16, 17   
Formules voor samengestelde interest: 
 
gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = interestpercentage 
n = aantal perioden/termijnen 
i = interest(perunage) 
 

i = p
100

 

 
C = K × (1 + i)-n 

 

Cn =T × 
( ) n1 1 i

i

−− +
 

 
E = K × (1 + i)n 
 

Ew
  = T × 

( ) ( ){ }n1 i 1 i 1

i

+ × + −
  

 27 break-evenomzet = totale constante kosten
perunage dekkingsbijdrage

 

 

perunage = percentage  
100

 

 33  

Solvabiliteit: eigen vermogen
totaal vermogen

 × 100% 
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 VW-0251-a-10-2-b 3 lees verder ►►►

Informatiebron 1 
 
Gegevens met betrekking tot de ijsbereidingsmachine JH0 
 
− Aankoopprijs ijsbereidingsmachine  €  125.000,- 

installatiekosten      -    25.000,- 
          € 150.000,- 
btw          -     28.500,- 
te betalen aan de leverancier   € 178.500,- 

 
− De levensduur van de ijsbereidingsmachine wordt gesteld op 4 jaar 
− De restwaarde bedraagt € 10.000,- 
− De verzekeringskosten bedragen € 4.500,- per jaar 
− De onderhoudskosten bedragen € 18.000,- per jaar 
− Het elektriciteitsverbruik is 300.000 kwh per jaar.  

De kosten hiervan bedragen € 0,193 per kwh. 
− De investering exclusief btw wordt volledig gefinancierd door middel van  

een 6% annuïteitenlening met een looptijd van 4 jaar. De jaarlijkse 
afgeronde annuïteit bedraagt € 43.300,-.  
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 VW-0251-a-10-2-b 4 lees verder ►►►

Informatiebron 2 
 
Voorwaarden bij het financial leasen van de ijsbereidingsinstallatie 
 
− Alleen ondernemingen die staan ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van  Koophandel en Fabrieken kunnen in aanmerking komen voor een 
leasecontract. 

− Bij elke aanvraag voor een leasecontract zal vooraf onderzoek worden 
gedaan naar de kredietwaardigheid van de lessee (huurder).  

− Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. 
− De btw wordt niet meegefinancierd, maar moet in één keer bij de eerste 

termijn worden betaald. 
− Het minimumleasecontract is € 5.000,- exclusief 19% btw. 
− De jaarlijkse kosten, inclusief afschrijvingskosten, van de 

leaseovereenkomst bedragen € 39.600,-. Hierin zijn de onderhoudskosten 
en verzekeringskosten niet inbegrepen.  

− De termijnbedragen bij financial leasing worden door La Gelatirella  
      gerekend tot de constante kosten. 
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 VW-0251-a-10-2-b 5 lees verder ►►►

Informatiebron 3 
 
Begrote loonkosten in 2010 bij de productie en verkoop van consumptie-ijs 
 
Er zijn uitsluitend constante loonkosten. Deze bedragen € 2.250.000,- per jaar, 
waarvan € 1.500.000,- ten behoeve van de productie en de rest ten behoeve 
van de verkoop. 
 
De verdeling van de constante loonkosten over de producten van La Gelatirella,  
is als volgt: 
 

zomerkoninkjesijs 20%
boeren yoghurtijs 10%
chocletparty 18%
flensjesijs 12%
notenkwartet 8%
smurfenijs10%
stoofperenijs 10%
stroopwafelijs 12%

Legenda:

Verdeling van de totale constante loonkosten
van La Gelatirella over de producten

 
 
 Deze genoemde percentages gelden zowel voor de productie als de verkoop.

Pagina: 815Voor 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).



 VW-0251-a-10-2-b 6 lees verder ►►►

Informatiebron 4 
 
Overige gegevens met betrekking tot de productie, verkoop en winstmarge 
in 2010 van flensjesijs 
 
PRODUCTIE: 
 
− Voor de productie van een bak flensjesijs is 0,875 liter melk nodig die wordt 

gekocht voor € 0,56 per liter. 
− De kosten van de overige ingrediënten bedragen € 0,32 per bakje ijs. 
− De kosten van een bakje met deksel waarin het ijs zit, bedragen  

€ 0,15 per bakje. 
− Elk bakje ijs wordt normaal in 18 seconden met de juiste hoeveelheid ijs 

gevuld, gesloten en gereedgemaakt om ingevroren te worden.  
Deze 18 seconden is ook de begrote tijd per bakje flensjesijs.  

− De normale productie is 500.000 bakjes flensjesijs. 
− De verwachte productie is 475.000 bakjes flensjesijs. 
 
VERKOOP: 
 
overige 
verkoopkosten 

frequentie kosten 
per keer 

totaal ten laste van 
flensjesijs 

transport naar 
supermarkten 

 €    60.000,- 100% 

advertenties in 
dagbladen 

40 keer per 
jaar 

€ 7.500,- €  300.000,-      12,5% 

commercials op 
radio  

600 spotjes 
per jaar 

€ 1.500,- €  900.000,-      12,5% 

 
− De normale afzet is 500.000 bakjes flensjesijs. 
− De verwachte afzet is 475.000 bakjes flensjesijs. 
 
WINSTMARGE: 
 
De winstmarge is 20% van de verkoopprijs exclusief 6% btw.  
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 VW-0251-a-10-2-b 7 lees verder ►►►

Informatiebron 5 
 
Balans van KCM per 1 januari 2009 
 

Balans KCM per 1 januari 2009 
debet  credit
Clubhuis (1) € 50.400 Eigen Vermogen €   7.116
Inventaris (2) €   3.350 Onderhoudsvoorziening (3) € 12.500
Liquide middelen €   5.446 4,8% Hypothecaire lening (4) € 18.000
 Vooruitontvangen contributie 

2009 
€     690

 Nog te betalen afdracht KCNL  €     602
 Nog te betalen interest (5) €     288
                            
 € 59.196  € 59.196

 
(1) Het clubhuis is in eigen beheer gebouwd en op 1 januari 2003 opgeleverd.  

Gezien de ligging en het specifieke gebruik is de verwachting dat dit 
clubhuis bij verkoop slechts een geringe opbrengst zal hebben. Dit clubhuis 
wordt lineair in 15 jaar tot nihil afgeschreven. 

(2) Op de inventaris wordt in 2009 € 1.120 afgeschreven. 
(3) Jaarlijks wordt voor onderhoud € 2.500 aan deze voorziening toegevoegd tot  

een bedrag van € 15.000 is bereikt. In 2009 heeft een reparatie aan de 
vloerverwarming plaatsgevonden. Hiervoor is € 980 betaald, die ten laste 
van deze voorziening wordt gebracht. 

(4) Op de hypothecaire lening (oorspronkelijk € 30.000) wordt jaarlijks op  
1 september € 2.000 afgelost en de verschuldigde interest over de afgelopen 
12 maanden betaald. 

(5) De nog te betalen interest heeft alleen betrekking op de hypothecaire lening. 
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 VW-0251-a-10-2-b 8 lees verder ►►►

Overzicht van ontvangsten en uitgaven KCM over 2009 
Contributies € ………   
Afdracht contributies KCNL €  2.297   
Nettocontributies  € ………  
Cursusgelden  € ………  
Inschrijfgelden  €     525  
Totale ontvangsten     €  ..…... 
    
Huur oefenterrein  €   3.960  
Vergoeding instructeurs  €   7.000  
Huur tentoonstellingsruimte  €   2.680  
Verzekeringskosten  €      975  
Clubblad  €   2.490  
Bestuurskosten  €   1.224  
Interest  €   ……...  
Onderhoud  €   ……...  
Aflossing lening  €    .........  
Totale uitgaven   €     ……. 
    
Saldo Overschot of 

tekort 
aangeven 

  
 

€      ……. 
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Informatiebron 6 
 
Contributieregeling en ledenaantallen KCM 
 
− Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment ingaan. Opzeggen van het 

lidmaatschap kan alleen per einde van het kalenderjaar (31 december). 
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester, voor  
1 december van het voorafgaande jaar. 

− De jaarcontributie bedraagt € 21,- per lid. Uiterlijk 1 april dient de contributie 
van het desbetreffende kalenderjaar betaald te worden. Mocht de contributie 
op 30 september van het desbetreffende kalenderjaar nog niet betaald zijn, 
dan volgt royement. 

− Nieuwe leden in de maanden januari tot en met juni betalen de volledige 
contributie. Nieuwe leden na 30 juni betalen € 10,50, mits zij de contributie 
voor het volgende kalenderjaar direct voldoen. Daarbij wordt ervan 
uitgegaan dat de contributiebedragen het volgende kalenderjaar ongewijzigd 
blijven. 

− Ieder nieuw lid is een eenmalig inschrijfgeld van € 5,- verschuldigd. Pas na 
betaling van inschrijfgeld en contributie wordt men officieel ingeschreven als 
lid. 

− Van de ontvangen contributie dient KCM achteraf per kwartaal een bedrag 
per lid af te dragen aan de landelijke kynologenclub, de KCNL. 

 
Ledenaantallen KCM 2009 
 
datum leden datum leden 
1 januari  520 1 augustus  598 
1 februari 560 1 september  602 
1 maart 570 1 oktober  607 
1 april 580 1 november  617 
1 mei 584 1 december  618 
1 juni 595 31 december  537  
1 juli  595   

 
− per 1 oktober 2009 zijn 3 leden wegens achterstallige contributie geroyeerd; 

in de cijfers per 1 oktober en later zijn deze royementen verwerkt. 
− per 31 december 2009 hebben 85 leden het lidmaatschap van KCM 

opgezegd; in de cijfers per 31 december zijn deze opzeggingen verwerkt. 
− alle nieuwe leden na 30 juni 2009 hebben gelijktijdig met de contributie 2009 

de contributie voor 2010 voldaan. 
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Informatiebron 7 
 
Cursussen in 2009 
 
naam cursus cursusgeld totaal aantal 

deelnemers 
puppytraining € 50,00  104 
gehoorzaamheidstraining € 37,50  196 
behendigheidstraining € 40,00   70 

 
− Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus door de deelnemers 

voldaan te zijn. 
− Elke cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Per les is 1 instructeur 

beschikbaar aan wie KCM aan het einde van de maand € 25,- per les als 
vergoeding betaalt. 

− Er zijn geen cursussen die in het ene kalenderjaar beginnen en in het 
daarop volgende kalenderjaar eindigen.  

 
 

einde  VW-0251-a-10-2-b* 
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VW-E-0251-a-10-2-b*   

erratumblad 2010-2 
 

management & organisatie VWO 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo op woensdag 23 juni, aanvang 
13.30 uur, moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling 
moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
Op pagina 7 van de bijlage staat in de balans van KCM een onjuist Eigen Vermogen 
vermeld. 
 
Eigen vermogen € 7.116 
 
moet worden vervangen door: 
 
Eigen vermogen € 27.116 
 
 
 
 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VWO 

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 70 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 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores

 
Opgave 1 

 
 1 maximumscore 2 

• Aantal geplaatste aandelen bij oprichting 1.200.000
4

 – 175.000 = 

125.000 1 

• Emissiekoers bij oprichting ( )1.200.000 908.000 1.428.000
125.000

+ −
= € 5,44 1 

 
 2 maximumscore 2 

2007-2008  AEX + 2% en SecurIT +12% 
2008-2009  AEX  - 51% en SecurIT -54% 
Dus de mutatie van de koers van het aandeel SecurIT is groter. 
 

 3 maximumscore 2 

Yin Pin bezit € 2.500.000
€ 8,20

 = 304.878 aandelen (afgerond)  

Geplaatst waren 300.000 aandelen 
Yin Pin heeft een meerderheidsbelang. 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Door de uitgifte van beheers- /zeggenschapspreferente aandelen aan 

anderen dan Yin Pin. 
− Door de uitgifte van certificaten van aandelen aan Yin Pin. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2  

afschrijvingskosten 150.000 10.000
4
−  =       35.000 

verzekeringskosten              4.500 
onderhoudskosten             18.000 
elektriciteitsverbruik 300.000 × 0,193 =         57.900 

interest 6% lening  4 x 43.300 - 150.000
4

=                                5.800 

 
gemiddelde jaarlijkse kosten          €  121.200 
 

 6 maximumscore 2  
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− notariële oprichtingsakte 
− verklaring van geen bezwaar (afgegeven door de Minister van Justitie) 
− minimumbedrag (2008: € 18.000,-)  te storten op de uitgegeven 

aandelen 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− door het beoordelen van de verhouding tussen de vlottende activa + 

liquide middelen enerzijds en het vreemd vermogen op korte termijn 
anderzijds (liquiditeit). 

− door het beoordelen van de verhouding tussen het eigen vermogen en 
het totale vreemde vermogen (solvabiliteit). 

 
 8 maximumscore 1 

jaarlijkse kosten leasecontract                                         39.600 
jaarlijkse afschrijvings- en interestkosten bij kopen                 40.800 
jaarlijks voordeel van leasen                                               €    1.200,- 
 
Opmerking 
De verzekerings-, onderhouds- en elektriciteitskosten zijn identiek dus 
kunnen buiten beschouwing gelaten worden. 
 

 9 maximumscore 1 
Ja, want er is sprake van financial leasing waardoor het economisch 
eigendom van de ijsbereidingsmachine bij La Gelatirella ligt. 
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 3 
kosten bij leasing (39.600 + 4.500 + 18.000 + 57.900) =  120.000 
loonkosten: 1.500.000 × 0,12 =       180.000 
•                                                                                    300.000 1 
 

• dus machine-uurtarief: 300.000
18500.000 x 

3.600

 = € 120,- 2 

 
 11 maximumscore 2 

melk 0,875 × 0,56 =    0,49 
overige ingrediënten    0,32 
bakje met deksel     0,15 

kosten machine 18
3.600

 × 120 = 0,60 

fabricagekostprijs       € 1,56 
 

 12 maximumscore 1 
De kosten van de transportauto zijn onafhankelijk van de afzet. 
 

 13 maximumscore 4 
fabricagekostprijs             1,56 
constante verkoopkosten 
0,12 x 750.000 60.000 0,125 x 300.000 0,125 x 900.000

500.000
+ + +  = 0,60 

• commerciële kostprijs                                                             2,16 2 

      winstopslag: 20
80

 × 2,16 =               0,54 

• verkoopprijs exclusief btw                                                       2,70 1 
      btw 0,06 × 2,70            0,16 
• verkoopprijs inclusief btw                                                     € 2,86 1 
 

 14 maximumscore 1 
475.000 × 0,54 = € 256.500,- voordelig 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 3 
Ja, er wordt voldaan want: 

• normaal aantal uren bij fabricage 300.000
120

= 2.500 1 

verkoopresultaat             256.500 
bezettingsresultaat fabricage  
(2.375 − 2.500) × 120 =      15.000 verlies 
bezettingsresultaat verkoop  
(475.000 − 500.000) × 0,60 =     15.000 verlies   
                                                                                                  30.000 
• verwachte bijdrage aan het bedrijfsresultaat voordeel          € 226.500 2 
 
 

Opgave 3 
 

 16 maximumscore 2 
0,5 × (56.420 – 4.760 × 1,02217) = 0,5 × 49.529,16 = € 24.764,58 
  

 17 maximumscore 3 
Aantal maanden alimentatiebetaling: 7 + 8 × 12 + 4 = 107 
 

C = 470 × 
1071 1,004

0,004

−−
= € 40.846,75 

 
Alternatieve oplossing met de GR: 
n = 107; i = 0,4; pmt (END) = - 470; solve pv; pv = 40.846,75  
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Hij kan het bedrag van de afkoopsom tegen een lagere interestvoet 

dan 0,4% per maand lenen. 
− Hij heeft de afkoopsom in liquide middelen beschikbaar en verwacht 

daarover een rendement te realiseren dat lager ligt dan 0,4% per 
maand. 

 
 

Opgave 4  
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− verkiezen van bestuursleden 
− goedkeuren van het financieel jaarverslag 
− goedkeuren van de begroting (inclusief contributievoorstel) 
− wijzigen van de statuten 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 1 
Gezien de ligging en het specifieke gebruik zal het clubhuis bij verkoop 
slechts een gering bedrag opleveren, dus verstrekt de bank ook maar voor 
een beperkt bedrag een hypothecaire lening. 
 

 21 maximumscore 4 
• contributie 2009 bestaande leden 

(520 − 3) × 21 =                                                                      10.857 1 
• contributie 2009 nieuwe leden t/m 30 juni 

(595 − 520) × 21 = 75 × 21 =                                                 + 1.575 1 
• contributie 2009 nieuwe leden na 30 juni 

(537 + 3 + 85 − 595) × 10,50 = 30 × 10,50 =                         +     315 1 
      in 2008 vooruitontvangen contributie 2009         -     690 
      in 2009 vooruitontvangen contributie 2010 
      30 × 21 =                   +    630 
• totaal ontvangen contributies                                                 12.687 1 
 

 22 maximumscore 1 
cursusgelden 50 × 104 + 37,50 × 196 + 40 × 70 = € 15.350,- 
 

 23 maximumscore 3 
 

Overzicht van ontvangsten en uitgaven KCM 2009 
    eventuele berekeningen
Contributies € 12.687   (zie vraag 21) 
Afdracht contributies KCNL €   2.297    
Netto contributies  € 10.390   
Cursusgelden  € 15.350  (zie vraag 22) 
Inschrijfgelden  €      525   
Totale ontvangsten  € 26.265  
   
Huur oefenterrein  €   3.960  
Vergoeding instructeurs  €   7.000  
Huur tentoonstellingsruimte  €   2.680  
Verzekeringskosten  €      975  
Clubblad  €   2.490  
Bestuurskosten  €   1.224  
Interest  €      864 18.000 × 0,048 
Onderhoud  €      980 (zie informatiebron 5) 
Aflossing lening  €   2.000 (zie informatiebron 5) 
Totale uitgaven   € 22.173  
     
Saldo     €  4.092 overschot 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 5 
 

Staat van baten en lasten KCM 2009 
    eventuele 

berekeningen 
Contributies € 12.747   12.687 + 690 − 630 
Afdracht contributies KCNL €   2.302    
Netto contributies € 10.445   
Cursusgelden  € 15.350  (zie vraag 23) 
Inschrijfgelden  €      525   
Totale baten  € 26.320  
    
Huur oefenterrein  €   3.960   
Vergoeding instructeurs  €   7.000   
Huur tentoonstellingsruimte  €   2.680   
Verzekeringskosten  €      975   
Clubblad  €   2.490   
Bestuurskosten  €   1.224   
Interestkosten  €      832  0,048 × 

8
12

 × 18.000 

+ 16.000 × 0,048 × 
4

12
 

Onderhoudskosten  €    2.500  (zie informatiebron 
5) 

Afschrijvingskosten 
clubhuis 

 
€    5.600

 
( )
50.400
15 6−

 

Afschrijvingskosten 
inventaris 

 
€    1.120  

 (zie informatiebron 
5) 

Totale lasten   €  28.381  
    
Resultaat   €   2.061 nadelig 

 
 25 maximumscore 2 

De penningmeester heeft gelijk. Het overzicht van de ontvangsten en 
uitgaven geeft inzicht in de mutatie van de liquide middelen, maar houdt 
onvoldoende rekening met lasten die tot toekomstige uitgaven kunnen 
leiden. Dit inzicht geeft de staat van baten en lasten wel en het negatieve 
resultaat geeft de noodzaak tot contributieverhoging. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 5 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De kosten die het hoofdkantoor maakt ten behoeve van de 

productielocatie hebben geen relatie met de huisvestingskosten van de 
productielocatie. 

− Als de kosten van de huisvesting van de productielocatie stijgen 
(bijvoorbeeld door herwaardering, rentestijging etc.) stijgt ten onrechte 
ook het aandeel in de constante kosten van het hoofdkantoor. 

 
 27 maximumscore 3 

De verwachte jaaromzet: 700.000 × 1,6 = 1.120.000 dus zijn er 2 machines 
nodig. 

BEO ( )2 x 100.000 0,2 x 250.000 90.000 80.000
0,50

+ + +
 = 420.000

0,50
 =  

€ 840.000,- 
De verwachte omzet ligt boven de BEO, dus winstgevend. 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− provisie vertegenwoordigers 
− portokosten 
 

 29 maximumscore 2 
Winst bij a 1.120.000 × 0,50 – 420.000 = € 140.000,- 
Winst bij b 1.120.000 × 0,45 – 340.000 = € 164.000,- 
b levert de grootste winst op. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 6 
 

 30 maximumscore 2 
De REV zal afnemen. Door de herwaardering stijgt het eigen vermogen 
(herwaarderingsreserve), terwijl de winst daalt doordat de afschrijvingen 
toenemen.  
 

 31 maximumscore 1 
Met een ondergrens aan de solvabiliteit wil een verschaffer van vreemd 
vermogen zich er van verzekeren dat de geldnemer bij liquidatie de 
leningen kan terugbetalen. 
 

 32 maximumscore 2 
Cash dividend (3.000.000 × 0,08) – ( 3.000.000 × 0,23 × 0,15) =  
€ 136.500,- 
 

 33 maximumscore 3 
Na het voldoen aan alle verplichtingen als gevolg van de winstverdeling 
blijft het vreemd vermogen € 10.300.000,-. Bij een solvabiliteitseis van  
50% is het vereiste eigen vermogen                                    10.300.000,-   
− EV voor winstverdeling                                                       9.250.000,- 
− toename EV door herwaardering                  250.000 
− toename EV door uitkering stockdividend     450.000     
                                                                                                9.950.000,-   
vereiste winstreservering                             €     350.000,- 
 

 34 maximumscore 2 
winst                                                             2.000.000,- 
− vennootschapsbelasting         510.000 
− totaal bruto dividend               690.000 
− winstreservering                     350.000 
                                                                                                 1.550.000,- 
bonussen                                                                                €   450.000,- 
 
Opmerking 
Als de leerling rekening houdt met aftrekbaarheid van bonussen (staat niet 
in examenprogramma) en een bedrag van € 604.000 berekent, dit ook 
goed rekenen. 
 

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 
 
bron 1 t/m 7 in eigen beheer 

einde  VW-0251-a-10-2-c* 
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925-0251-a-VW-1-o 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
maandag 18 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
De heer Blokker stort jaarlijks € 12.500,- op een spaarrekening waarop 4,25% 
samengestelde interest per jaar wordt vergoed. Hij doet dit voor het eerst op  
1 januari 2008 en voor het laatst op 1 januari 2013. De interest wordt jaarlijks op 
31 december, voor het eerst in 2008, op de spaarrekening bijgeschreven.  

3p 1 Bereken de eindwaarde van de stortingen op 1 januari 2015 (zie formuleblad). 
 
Hij wil deze spaarrekening gebruiken om jaarlijks, voor het eerst op  
1 januari 2015 en voor het laatst op 1 januari 2025, een uitkering als aanvulling 
op zijn pensioen te ontvangen van € 10.000,-.  

3p 2 Zijn de stortingen van € 12.500,- groot genoeg om de uitkeringen van  
€ 10.000,- te kunnen ontvangen bij een interestvergoeding van 4,25% 
samengestelde interest per jaar? Motiveer het antwoord met een berekening  
(zie formuleblad). 
 
 

Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
Rammels Loodgieters en Dakbedekkingen bv is van oorsprong een 
dakdekkersbedrijf dat bitumen daken aanlegt. In de loop der jaren is het 
assortiment dakbedekkingsmaterialen uitgebreid met dakpannen, zink en 
leisteen. Twee jaar geleden is Rammels begonnen met het aanbieden van 
zogenaamde vegetatiedaken of groene daken: een met gras en mos begroeid  
dak (zie informatiebron 1). 
Hoewel het vegetatiedak nu slechts 2% van de jaarlijkse omzet uitmaakt, krijgt 
dit segment nu wel 20% van het jaarlijkse reclamebudget. 
 

2p 3 Geef twee argumenten waarom Rammels een relatief groot deel van het 
reclamebudget besteedt aan vegetatiedaken. 
 
Boom Meubelen bv is gevestigd in een oud pand, waarvan het dak vervangen 
moet worden. De directie van Boom Meubelen vraagt Saskia Rammels van  
Rammels Loodgieters en Dakbedekkingen om twee offertes te maken: een voor 
een bitumen dak en een voor een vegetatiedak. 
De offerte voor een bitumen dak is gebaseerd op een aantal gegevens en 
uitgangspunten (zie informatiebronnen 2, 3 en 4) en afgesproken 
werkzaamheden (zie informatiebron 5). 
 
Omdat bij de calculatie ten behoeve van de offerteberekening onderscheid wordt 
gemaakt tussen directe en indirecte kosten, past Rammels een opslagmethode 
toe. 

2p 4 Leg uit wat het kenmerkende verschil is tussen directe en indirecte kosten. 
 

1p 5 Bereken het in de calculatie toe te passen opslagpercentage voor de indirecte 
loonkosten (zie informatiebron 2). 
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1p 6 Bereken het in de calculatie toe te passen opslagpercentage voor de indirecte 
materiaalkosten (zie informatiebron 2). 
 

6p 7 Vul op de uitwerkbijlage de interne calculatie in die Rammels ten behoeve van 
de offerte aan Boom Meubelen maakt (zie informatiebronnen 3, 4 en 5). 
 
In de calculatie is een bedrag opgenomen voor de garantievoorziening. 

1p 8 Met welk doel wordt een bedrag voor de garantievoorziening opgenomen in de 
calculatie?  
 
Saskia Rammels stuurt de uitgewerkte offerte voor het bitumen dak naar Boom 
Meubelen en voegt ook een offerte toe voor een vegetatiedak. Het vegetatiedak 
wordt aangeboden voor € 65.450,- inclusief 19% btw. 
Saskia Rammels merkt dat de besluitvorming bij Boom Meubelen moeizaam 
verloopt. Er is haar veel aan gelegen om de aanleg van het vegetatiedak te laten 
doorgaan en ze besluit om met de directie van Boom Meubelen in 
onderhandeling te gaan. 
 

2p 9 Bereken met hoeveel euro Saskia Rammels de offerteprijs inclusief btw voor het 
vegetatiedak mag laten dalen, zonder dat zij hoeft te overleggen met de directie 
van Rammels (zie informatiebron 3). 
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Opgave 3  
 
Meso bv heeft de begrote balans per 31 maart 2009 laten opstellen: 
 

(Begrote) balans van Meso bv per 31 maart 2009 (x € 1 mln) 
                                        debet                                        credit 
Gebouwen 3,3 Aandelenkapitaal 2,5 
Machines / 
installaties 

2,0 Agioreserve 0,6 

Transportmiddelen   0,75 Winstreserve         0,1 
Deelnemingen   0,55 Hypothecaire 

leningen 
2,5 

Effecten 0,4 Transitorische 
posten 

0,5 

Voorraad 
eindproduct 

0,9 Crediteuren   0,65 

Transitorische 
posten 

0,1 Belastingschuld   0,35 

Debiteuren 0,2 Rekening-courant 
krediet 

1,3 

Liquide middelen 0,3        
 8,5  8,5 
 

1p 10 Geef een voorbeeld van een transitorische post aan de debetzijde van een 
balans. 
 
In het verleden heeft Meso met grote regelmaat financiële problemen gekend. 
De huisbankier volgt daarom de ontwikkelingen bij Meso nauwgezet.  
Zij berekent daartoe aan het einde van elk kwartaal diverse kengetallen. Als één 
of meer van deze kengetallen beneden de hieronder vermelde minimale 
waarden zakt, zal de huisbankier het rentepercentage van het rekening-
courantkrediet  voor het volgende kwartaal verhogen met een risico-opslag. 
Het gaat om de volgende kengetallen en bijbehorende minimale waarden: 
− current ratio          0,65 
− quick ratio             0,50 
− solvabiliteit (eigen vermogen / vreemd vermogen) 0,95 
 

3p 11 Bereken elk van deze drie kengetallen (zie formuleblad). 
1p 12 Zal de huisbankier het rentepercentage voor het rekening-courantkrediet in het 

tweede kwartaal van 2009 met een risico-opslag verhogen? Motiveer het 
antwoord. 
 
Een medewerker van Meso legt de directie een aantal maatregelen voor dat 
volgens hem zou leiden tot een gelijktijdige verbetering van de quick ratio en de 
solvabiliteit.  
 
Maatregel 1: het verhogen van de hypothecaire leningen en hiermee een deel 
van het rekening-courantkrediet aflossen. 
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Maatregel 2: het contant verkopen van een deel van de voorraad eindproducten 
tegen kostprijs en met de opbrengst ervan een gedeelte van de belastingschuld  
betalen. 
Maatregel 3: het versneld innen van de vordering op de debiteuren. Hierdoor 
nemen de liquide middelen toe. 
 

3p 13 Geef van elk van de bovenstaande drie maatregelen aan of ze leiden tot een 
gelijktijdige verbetering van de quick ratio en de solvabiliteit. Licht het antwoord 
toe. 
 
 

Opgave 4  
 
In deze opgave blijft btw buiten beschouwing. 
 
Autodealer Nopkens heeft een afdeling Audio die zich bezighoudt met de 
inkoop, verkoop en installatie van diverse audioapparatuur voor in de auto.  
De  constante kosten van deze afdeling zijn begroot op € 175.000,- per jaar.  
De levering van de audioapparatuur aan Nopkens geschiedt door de 
groothandel. Er worden 3 typen apparatuur geleverd, namelijk de typen Albi 
(een eenvoudige radio met cd-speler), Cahors (een autoradio met cd-speler en 
cd-wisselaar) en Rodez (een autoradio met MP3 speler). De volgende gegevens 
van deze apparatuur zijn bekend: 
 
 Albi Cahors Rodez 
verkoopprijs in € 
(inclusief 
installatiekosten) 

150 300 450 

(inkoopprijs + 
overige variabele 
kosten) in % van 
de verkoopprijs 

30 30 30 

 
1p 14 Is er bij de distributie van audioapparatuur via Nopkens sprake van een lang 

indirect of van een kort indirect distributiekanaal? Motiveer het antwoord. 
2p 15 Bereken de break-even jaaromzet voor de afdeling Audio van Nopkens (zie 

formuleblad). 
 
Nopkens overweegt nog een vierde type aan het audio-assortiment toe te 
voegen. Het gaat om het type Toulouse (een autoradio met navigatiesysteem). 
Hiervan is het volgende bekend: 
− de inkoopprijs bedraagt € 100,-;  
− de overige variabele kosten zijn € 50 per stuk; 
− de constante kosten van de afdeling Audio van Nopkens stijgen door het 

toevoegen van de Toulouse aan het assortiment met 15%; 
− de verkoopprijs van de Toulouse is € 500,- (inclusief installatiekosten); 
− in het eerste jaar verwacht Nopkens 260 exemplaren van de Toulouse te 

verkopen en te installeren. 
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Nopkens voegt de Toulouse aan het assortiment toe indien uit de verkoop van 
de Toulouse, naast de extra constante kosten, ook 12% van de al bestaande 
constante kosten van de afdeling Audio wordt terugverdiend. 
 

2p 16 Waarom eist Nopkens dat de Toulouse ook een gedeelte van de al bestaande 
constante kosten van de afdeling Audio moet terugverdienen? 

3p 17 Zal Nopkens de Toulouse aan het assortiment toevoegen? Motiveer het 
antwoord met behulp van een berekening. 
 
 

Opgave 5  
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. 
 
TomTom nv is een Nederlandse fabrikant van navigatiesystemen.  
Informatiebron 6 geeft een schets van het bedrijfsprofiel van TomTom. 
Hieruit blijkt dat TomTom gebruik maakt van ingehuurde fabrikanten. 

1p 18 Noem een voordeel voor TomTom van het uitbesteden van de productie. 
 
In 2005 is TomTom definitief doorgebroken op de Europese markt. In dat jaar 
werd door TomTom 581% meer autonome navigatiesystemen verkocht dan in 
2004. Het aantal personeelsleden nam in veel geringere mate toe. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt doordat TomTom de productie uitbesteedt aan derden. 

1p 19 Geef, naast het uitbesteden van de productie door TomTom, nog een andere 
verklaring voor het feit dat de groei van de afzet niet leidt tot een evenredige 
groei van het aantal personeelsleden (zie informatiebron 6). 
 
Informatiebron 7 geeft marktgegevens van Tom Tom. 
In 2004 bedroeg het marktaandeel (in procenten van de omzet) van TomTom op 
de Europese markt van autonome systemen 26%. 

2p 20 Bereken het marktaandeel (in procenten van de omzet) in 2005 van TomTom op 
de Europese markt van autonome navigatiesystemen. 

2p 21 In welke fase van de productlevenscyclus bevond het autonome 
navigatiesysteem zich in 2005? Motiveer het antwoord door middel van een 
berekening. 
 
In 2004 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een autonoom 
navigatiesysteem van TomTom € 465,-. 

2p 22 Bereken met hoeveel procent de gemiddelde prijs van een autonoom 
navigatiesysteem in 2005 ten opzichte van 2004 is gedaald. 

2p 23 Geef twee omstandigheden die kunnen leiden tot de prijsdaling van een 
autonoom navigatiesysteem van TomTom in 2005 ten opzichte van 2004.  
 

Pagina: 838Voor 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).



 925-0251-a-VW-1-o 7 lees verder ►►►

Maak bij vraag 24 tot en met 27 gebruik van informatiebron 8. 
In 2005 is TomTom een beursgenoteerde nv geworden. Voorheen was het een 
bv met 4 aandeelhouders, die elk een even groot deel van de aandelen van de 
bv bezaten. Het geplaatst aandelenvermogen van de nv is via drie wegen tot 
stand gekomen: 
− Op 13 mei 2005 verruilde elk van de vier aandeelhouders zijn bezit in de op 

te heffen bv voor 25.000.000 aandelen van de nieuwe nv.  
− Vervolgens heeft de bank die de beursgang heeft begeleid als beloning 

627.341 aandelen ontvangen. 
− Tenslotte is nog een aantal aandelen in één emissie op de beurs verkocht. 

Alleen déze emissie heeft geleid tot de post agioreserve op de balans van 
eind 2005. 

 
4p 24 Bereken de emissiekoers van de aandelen die in 2005 op de beurs zijn verkocht. 

 
Ieder autonoom navigatieapparaat heeft een digitale kaart nodig. Eén van de 
digitale kaartenmakers is het Nederlandse bedrijf TeleAtlas. In 2007 woedt er 
tussen de twee marktleiders (op de markt van autonome navigatieapparatuur) 
TomTom en Garmin een strijd om de overname van TeleAtlas. Door deze strijd 
loopt de koers van het aandeel TeleAtlas flink op.  
In november 2007 bezit Tom Tom al 28% van de aandelen TeleAtlas. TomTom 
wil 100% van de aandelen in bezit krijgen en daarom doet TomTom een bod van 
€ 30,- per aandeel TeleAtlas. De beurswaarde van alle aandelen van TeleAtlas 
is op dat moment € 2,9 miljard. Na dit bod haakt Garmin af. 
 
Stel dat bij de plannen voor de financiering van de overname de volgende 
uitgangspunten in acht zijn genomen: 
− De balansposten van eind 2006 gelden als basis voor de plannen. 
− Er dient minimaal € 100.000.000,- aan liquide middelen binnen TomTom te 

blijven; de rest kan worden ingezet bij de overname van TeleAtlas. 
 

2p 25 Bereken het bedrag dat TomTom nog dient aan te trekken (door middel van 
vreemd en eigen vermogen) om de volledige overname van TeleAtlas te kunnen 
financieren. 
 
De andere uitgangspunten waren: 
− Allereerst zal bij de bank zoveel mogelijk lang vreemd vermogen worden 

aangetrokken. 
− De bank die zal voorzien in dit lang vreemd vermogen stelt hierbij de 

voorwaarde dat na de overname en financiering de solvabiliteit  
(eigen vermogen/vreemd vermogen x 100%) 100% is. 

− Vervolgens zal er een aandelenemissie komen tegen een emissiekoers van 
€ 52,50. 

− In verband met de zeggenschap over het bedrijf willen de vier 
oorspronkelijke eigenaren samen een meerderheidsbelang houden in 
TomTom. 

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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3p 26 Bereken hoeveel aandelen TomTom, gelet op de bovenstaande uitgangspunten, 
minimaal uitgegeven zullen moeten worden om TeleAtlas volledig in bezit te 
krijgen én te voldoen aan de solvabiliteitseis van de bank. 

1p 27 Wordt op deze manier de overname gefinancierd binnen het gestelde 
uitgangspunt van zeggenschap? Motiveer het antwoord. 
 
 

Opgave 6  
 
Botenverhuurbedrijf Neptunes wil € 30.000,- lenen ter financiering van een te 
bouwen botenhuis. De bank geeft haar twee mogelijkheden om het geleende 
geld terug te betalen: 
− lineaire aflossing in maandelijkse termijnen gedurende 10 jaar; 
− aflossing met behulp van maandelijkse annuïteiten van € 337,81 gedurende 

10 jaar. 
Bij beide mogelijkheden bedraagt de interest 6,5% per jaar. De betaling van de 
aflossing en de interest vindt bij beide mogelijkheden aan het einde van elke 
maand plaats.  
 

3p 28 Welke van de twee genoemde mogelijkheden leidt in de eerste drie maanden 
van de looptijd van de lening tot de grootste uitgaven? Motiveer het antwoord 
met een berekening. 

1p 29 Is er bij de lening(en) sprake van consumptief krediet of van productief krediet? 
Motiveer het antwoord. 

2p 30 Bereken het totale bedrag dat gedurende de hele looptijd van de lening aan 
interest moet worden betaald in geval het botenverhuurbedrijf de lening aflost 
met behulp van annuïteiten. 
 
 

Opgave 7 
 
De Schellebel bv maakt een product waarvoor standaard 4 kg grondstof nodig 
is. Deze grondstof wordt geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs van  
€ 7,50 per kg. Deze vaste verrekenprijs bestaat alleen uit de geschatte 
inkoopprijs. 
In januari 2009  
− is 29.000 kg grondstof ingekocht tegen € 243.950,- inclusief 19% btw; 
− nam de voorraad grondstoffen met 1.000 kg af;  
− werden 7.400 producten vervaardigd. 
 

2p 31 Bereken het prijsverschil op de grondstofkosten over januari 2009 (zie 
formuleblad). Geef aan of er sprake is van een voordelig of van een nadelig 
verschil. 

2p 32 Bereken het efficiencyverschil in euro’s op de grondstofkosten (zie formuleblad). 
Geef aan of er sprake is van een voordelig of van een nadelig verschil. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

925-0251-a-VW-1-o* 
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Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van vraag 1 en 2, 11, 15, 31 en 32 zijn de volgende 
formules beschikbaar: 
 

1 en 2  
gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/termijnen 
i = interest 
 
formules: 

i = p
100

 

C = K × (1 + i)−n 

Cn = T × 
-n1  (1 + i)

i
−  

E = K × (1 + i)n 

 

En= T × 
{ }n(1  i)    (1 i) 1

i

+ × + −
 

 

 11 current ratio = vlottende activa inclusief liquide middelen
kort vreemd vermogen

 

 

quick ratio = vlottende activa inclusief liquide middelen en exclusief voorraden
kort vreemd vermogen

 

 

 15 break-even omzet = totale constante kosten
% dekkingsbijdrage

 

 
31 en 32 

gebruikte symbolen: 
sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
sp = standaardprijs 
wp = werkelijke prijs 
 
efficiencyverschil: (sh − wh) × sp 
 
prijsverschil: (sp − wp) × wh 
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Informatiebron 1 
 
Groene daken 
 
 

Groene daken: een verschijnsel dat steeds meer de aandacht krijgt. 
Een vegetatiedak (groen dak) biedt vele voordelen. Een groen dak beschermt de 
onderliggende dakbedekking; dat betekent een lange levensduur. Niet alleen beschermt 
een groen dak tegen mechanische beschadigingen, ook schadelijke UV-straling wordt 
tegengehouden. Dakvegetatie werkt warmte-isolerend. De onderliggende dakbedekking  
wordt niet extreem warm of koud door weersinvloeden: daardoor is er ook minder 
slijtage. 
Vegetatiedaken zijn geluidsabsorberend, brandwerend, maar bovenal milieuvriendelijk. 
Hier heeft de consument in toenemende mate aandacht voor. Het groen houdt 
regenwater vast, zodat er minder water in het riool stroomt. Het groen verdampt het 
opgenomen water en dat heeft een positieve invloed op het microklimaat. De vegetatie 
neemt ook stof op en daardoor blijft de lucht in de omgeving schoner. Een vegetatiedak 
produceert zuurstof en geeft levensruimte aan flora en fauna.  
Naast bovengenoemde voordelen is een begroeid dak natuurlijk ook gewoon mooi.  
Het onderhoud van een vegetatiedak is minimaal. Met name de mossedumvegetatie is 
zeer onderhoudsarm. Het maaien van de vegetatie is niet aan de orde door de 
groeihoogte van slechts enkele centimeters. Na de aanlegfase is water geven bij de 
meeste systemen niet nodig en de bemesting is uiterst minimaal. Het onderhoud 
beperkt zich meestal tot een halfjaarlijkse visuele controle.

  
bron: www.wijersdakbedekkingen.nl 
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Informatiebron 2 
 
Gegevens ten behoeve van het bepalen van de opslagpercentages. 
 
− Voor indirecte loonkosten rekenen we een opslag op de totale directe 

loonkosten. Het opslagpercentage wordt berekend door de totale indirecte 
loonkosten van het vorige boekjaar uit te drukken als percentage van de 
totale directe loonkosten van het vorige boekjaar. 

− Voor indirecte materiaalkosten (gereedschapgebruik, klein materiaal, 
werkplaats e.d.) rekenen we een aparte opslag op de totale directe 
materiaalkosten. 
Het opslagpercentage wordt berekend door de totale indirecte  
materiaalkosten van het vorige boekjaar uit te drukken als percentage van 
de totale directe materiaalkosten van het vorige boekjaar. 

 
Enkele kerngegevens van het afgelopen boekjaar (2008) 
 
Omzet             €  8.250.000,- 
Directe loonkosten          €  2.268.750,- 
Directe materiaalkosten        €  1.485.000,- 
Totale indirecte kosten         €  1.650.000,- 
Diensten van andere bedrijven       €     918.000,- 
Garantiekosten           €     632.250,- 
Bedrijfsresultaat          €  1.296.000,- 
 
Van de totale indirecte kosten van 2008 is 55% indirecte loonkosten; de rest  
indirecte materiaalkosten. 
 

Informatiebron 3 
 
Rammels Loodgieters en Dakbedekkingen bv 
 
Uitgangspunten bij het maken van calculaties en offertes en het voeren van 
onderhandelingen. 
Deze uitgangspunten zijn voor intern gebruik en mogen nooit met klanten 
worden besproken of worden meegegeven met een offerte. 
 
1 Vaste afspraken bij het maken van calculaties: 
 

Diensten van derden 
Diensten, van andere bedrijven, die aan ons geleverd zijn, blijven buiten de 
indirecte kostenberekening en worden apart in de calculatie opgenomen 
onder externe inhuur. 

 
− het plaatsen van steigers en veiligheidsvoorzieningen 
− afvoeren, verwerken of storten van afval 
− werkzaamheden aan elektrische installaties 
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Directe loonkosten 
− Voor een standaard werkdag rekenen wij 8 uur per werknemer per dag. 
− Standaard worden 4 werknemers per project ingezet. 
 

Indirecte kosten 
Hierbij wordt gerekend met de opslagpercentages voor de indirecte kosten. 
 
Constructiekostprijs 
Diensten van andere bedrijven, directe kosten en indirecte kosten vormen 
samen de constructiekostprijs. 
 
Garantie 
Ten behoeve van onze garantievoorziening rekenen we met een opslag van 
10% van de constructiekostprijs. De constructiekostprijs plus de toevoeging 
aan de garantievoorziening vormen samen de uiteindelijke 
standaardkostprijs. 
 
Winst 
Normaal rekenen we met een winstopslag van 20% van de 
standaardkostprijs. 

 
2 Afspraken bij onderhandelingen. 

Het staat de onderhandelaar vrij in prijs te zakken tot die prijs waarbij de 
winstopslag 10% van de standaardkostprijs is. 
Als onderhandelingen leiden tot een winst onder de 10% van de 
standaardkostprijs, dient de voltallige directie akkoord te gaan. 

 
 

Informatiebron 4 
 
Enkele gegevens van Rammels Loodgieters en Dakbedekkingen bv 
 
Standaardprijzen bij het maken van een offerte geldig voor 2009 
 
− Standaard direct uurloon per werknemer     €   70,- 
− Isolatiemateriaal    per vierkante meter (m2)  €     5,- 
− Daklaag     per vierkante meter (m2)  €   10,- 
− Regenpijp     per stuk      €   50,- 
− Luchtdoorvoer    per stuk      € 200,- 
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Informatiebron 5 
 
Werkzaamheden van Rammels Loodgieters en Dakbedekkingen bv ten 
behoeve van een bitumen dak. 
 
    Boom Meubelen bv 

Varkenmarkt 14 
2010 AB Haarlem           Haarlem, 17 maart 2009 
 
Betreft: offerte bitumen dak, ref. RG-OS 
 
Geachte directie, 
 
Hierbij bevestigen wij de met u besproken werkzaamheden voor de aanleg van een 
bitumen dak.  
 
Post A Externe inhuur 
25 meter  steiger aanvoeren en plaatsen en na afloop verwijderen 
50 meter  dakrandbeveiliging rondom plaatsen en na afloop verwijderen 
afvoeren en verwerken van afval 
 
Post B Sloopwerkzaamheden 
500 m2  oude dakbedekking verwijderen  
10 stuks  oude regenpijpen verwijderen  
 
Post C Voorbereidende werkzaamheden 
4 stuks  luchtdoorvoeren leveren en plaatsen 
500 m2   isolatiemateriaal leveren en plaatsen 
 
Post D Afrondende werkzaamheden 
500 m2  bitumen dakbedekking leveren en aanleggen 
10 stuks  regenpijpen plaatsen 
materiaal verwijderen, opruimen, schoonmaken 
 
Onderhoud en Garantie 
Aan dit type dak zijn geen onderhoudskosten verbonden. 
Wij bieden u een garantie van 10 jaar. 
 
Al deze werkzaamheden, inclusief garantie, kunnen wij u aanbieden voor een bedrag 
van €………………….inclusief 19% btw. 
 
Wij vertrouwen op een prettige samenwerking. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de directie van Rammels bv 

    Saskia Rammels 
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Informatiebron 6 
 
Tom Tom bedrijfsprofiel 

 
We ontwerpen onze producten met een nadruk op innovatie, kwaliteit en 
gebruiksgemak. We richten ons op de gebruiker, die navigeren gemakkelijk en plezierig 
moet vinden. Onze producten worden volgens onze specificatie gemaakt door 
ingehuurde fabrikanten. 
 
Sinds 2005 verkopen we onze producten en diensten via een uitgebreid netwerk van 
detaillisten, waarvan de meerderheid wordt ondersteund door grote 
distributiemaatschappijen. Sommige van onze producten en diensten worden sinds 
2005 ook online verkocht, via online detaillisten en via onze eigen website. 
 
We opereren in weinig ontgonnen markten. In West-Europa is slechts 10% van de  
200 miljoen auto’s uitgerust met een navigatiesysteem, terwijl uit meerdere 
onderzoeken blijkt dat nog eens 40% van de autobezitters aangeeft belangstelling te 
hebben voor een navigatiesysteem. De markt groeit snel. 
 
Ons doel is marktleider te zijn in gebruiksvriendelijke navigatiesystemen van hoge 
kwaliteit, die een breed publiek aanspreken. We willen dit doel bereiken door: 
− ons assortiment uit te breiden 
− doorlopend te innoveren 
− merkbekendheid uit te bouwen 
− te blijven investeren in hoog gekwalificeerd personeel. 
 
De markt voor satellietnavigatie is zeer beweeglijk en concurrerend in elke regio waarin 
we opereren. We verwachten dat de concurrentie toeneemt aangezien nieuwe bedrijven 
dit segment willen veroveren. 

 
bron: TomTom annual report 2005 (vertaald uit het Engels en aangepast) 
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Informatiebron 7 
 
Markt van Tom Tom  
 
TomTom maakt een onderscheid tussen enerzijds autonome systemen (in het 
Engels: Personal Navigation Device of PND, een op zichzelf staand systeem, 
zoals de TomTom Go of TomTom One) en anderzijds overige systemen 
(bijvoorbeeld navigatie ingebouwd in een zakcomputer). 
 
De omzetgroei in 2005 is vooral veroorzaakt door de verkoop van autonome 
systemen. Deze vertegenwoordigen 86% van onze totale jaaromzet, tegen 60% 
in 2004. 
 
Omzet in duizenden euro’s   2005  2004  2003 
Totaal                 720.000     192.000   125.000               
 
Afzet in duizenden stuks    2005  2004  Verandering 
Autonome systemen              1.688    248                 581% 
Overige systemen               524    438        20% 
  
In 2005 is 93% van onze omzet van de autonome systemen in Europa behaald. 
We maken goede vooruitgang in Noord Amerika, waar de omzet steeg van  
€ 5,6 miljoen in 2004 naar € 42,3 miljoen in 2005. We zijn ook doorgedrongen 
op de Australische markt en behaalden daar in ons eerste jaar een omzet van  
€ 7,3 miljoen. 
 
De omvang van de totale markt van autonome systemen in Europa in 2005 
bedroeg € 1.799,55 miljoen 
 
bron: TomTom annual report 2005 (vertaald uit het Engels en aangepast) 
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Informatiebron 8 
 
Balans TomTom nv per 31 december 2005 en 2006 (vereenvoudigd) in 
duizenden euro’s 
             2006                        2005 
Vaste activa     
Immateriële vaste activa     39.183  15.845 
Overige vaste activa          19.987    5.168 
Totale vaste activa       59.170  21.013 
     
Vlottende activa    
Voorraden      123.005 103.183 
Debiteuren   265.990 150.985 
Overige tegoeden en 
vooruitbetaalde bedragen 

 
  17.002 

 
  10.042 

Liquide middelen     437.801 178.377 
Totaal vlottende activa   843.798 442.587 
     
Totale activa      902.968 463.600 
     
Eigen vermogen    
Aandelenvermogen         22.584   21.456 
Agioreserve      115.091 115.091 
Wettelijke reserves               2.804     1.740 
Overige reserves          32.348   11.662 
Algemene reserve     377.963 156.394 
Totaal eigen vermogen  550.790 306.343 
     
Voorzieningen           43.785   20.981 
     
Kort vreemd vermogen     
Crediteuren          66.744   55.390 
Belastingen     73.519   17.204 
Overige schulden      168.130   63.682 
Totaal kort vreemd vermogen 308.393 136.276 
     
Totale passiva  902.968 463.600 
 
bron: TomTom annual report 2005 en 2006 (vertaald uit het Engels en 
aangepast) 
 
Enkele kerngegevens: 
− De nominale waarde van één aandeel is € 0,20. 
− Het maatschappelijk aandelenvermogen is € 99.900.000,-.  

einde  925-0251-a-VW-1-b* 
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management en organisatie VWO 2009-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 7  
 

 

omschrijving aan- 
tal 

prijs per 
eenheid 

loon- 
kosten 

materiaal- 
kosten 

externe 
kosten 

totale 
kosten 

A. Externe inhuur  

- huur steiger en beveiliging € 3.000 

- afvoer en verwerking afval 

 

€ 1.500 

 

B. Sloopwerkzaamheden  

-  werkdagen 2 € ……… € ………  
C. Voorbereidende werkzaamheden  

- werkdag  1 € ……… € ………  

- luchtdoorvoeren in stuks 4 €   200 € 800 

- isolatiemateriaal in m2 …… € ……… 

 

€ ……… 

 

D. Afrondende werkzaamheden  

- werkdagen 3 € ……… € ………  

- dakbedekking in m2 …… € ……… € ……… 

- regenpijpen plaatsen ..…. € ……… 

 

€ ……… 

  

som van de directe kosten € ……… € ……… € 4.500 € ……… 

opslag indirecte loonkosten 

 

€ ………  € ……… 

opslag indirecte materiaalkosten  € ………  € ……… 

totale constructiekostprijs € ……… 

garantievoorziening € ……… 

totale standaardkostprijs € ……… 

winstopslag € ……… 

offerteprijs exclusief 19% btw € ……… 

19% btw € ……… 

offerteprijs inclusief 19% btw 

 

€ ……… 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  925-0251-a-VW-1-u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
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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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; 

Pagina: 852Voor 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).



 925-0251-a-VW-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 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 67 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 3 

• E1-1-2014 = 12.500 × 
( )61,0425 1,0425 1

0,0425

× −
 = 86.980,94 2 

 
• E1-1-2015 = 86.980,94 × 1,0425 = € 90.677,63 1 
 

 2 maximumscore 3 

• C1-1-2015 = 10.000 × 
( )101 1,0425

0,0425

−−
 + 10.000 = € 90.108,87 2 

 
• de stortingen van € 12.500,- zijn groot genoeg  

(€ 90.677,63 > € 90.108,87) 1 
 
 

Opgave 2 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 
− Het is een relatief nieuw product dat extra aandacht en ondersteuning 

nodig heeft. 
− Het “groene dak” heeft een hoge PR waarde (maatschappelijk 

verantwoord dat afstraalt op de overige activiteiten). 
− Het is een groeimarkt (lange levensduur; warmte-isolerend; mooi 

aanzicht) 
 

 4 maximumscore 2 
Directe kosten hebben een oorzakelijk verband met het product en kunnen 
rechtstreeks in de kostprijs van het product worden opgenomen; indirecte 
kosten hebben dit oorzakelijk verband niet en worden via een opslag op de 
directe kosten in de kostprijs van het product opgenomen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 1 
1.650.000 × 0,55 = 907.500 
 

907.500
2.268.750

 × 100%  = 40% 

 
 6 maximumscore 1 

1.650.000 × 0,45 = 742.500 
 

742.500
1.485.000

 × 100% = 50% 

 
 

Pagina: 855Voor 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).



 

 925-0251-a-VW-1-c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 6 
 

omschrijving aan- 
tal 

prijs 
per 
eenheid

loon- 
kosten 

mate-
riaal- 
kosten 

externe 
kosten 

totale 
kosten 

A. Externe inhuur  

- huur steiger en beveiliging €  3.000 

- afvoer en verwerking afval 

 

€  1.500 

 

B. Sloopwerkzaamheden  

-  werkdagen 2 € 2.240 € 4.480  

C. Voorbereidende   
     werkzaamheden 

 

- werkdagen  1 € 2.240 € 2.240  

- luchtdoorvoeren in stuks 4 €    200 €    800 

- isolatiemateriaal in m2 500 €       5 

 

€ 2.500 

 

D. Afrondende  
    werkzaamheden 

 

- werkdagen 3 € 2.240 €  6.720  

- dakbedekking in m2 500 €     10 € 5.000 

- regenpijpen plaatsen 10 €     50 

 

€    500 

  

som van de directe kosten € 13.440 € 8.800 €  4.500 € 26.740 

opslag indirecte loonkosten 

 

€   5.376    €  5.376 

opslag indirecte 
materiaalkosten 

  
€ 4.400 

  
€   4.400 

totale constructiekostprijs € 36.516 

garantievoorziening €   3.651,60 

totale standaardkostprijs € 40.167,60 

winstopslag €   8.033,52 

offerteprijs exclusief 19% btw € 48.201,12 

19% btw €   9.158,21 

offerteprijs inclusief 19% btw 

 

€ 57.359,33 

 
Opmerking 
Deelscores: 
• € 26.740,-  2 
• € 36.516,-  1 
• € 40.167,60  1 
• € 48.201,12  1 
• € 57.359,33  1 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
in verband met mogelijke uitgaven aan garantieverplichtingen (die wel 
voorzienbaar zijn, maar waarvan de omvang niet vaststaat). 

Pagina: 856Voor 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).



 

 925-0251-a-VW-1-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 2 

65.450 − 110
120

×  65.450 = € 5.454,17  

 
 

Opgave 3 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− vooruitbetaalde bedragen;  
− nog te ontvangen bedragen. 
 

 11 maximumscore 3 

current ratio: 0,4 0,9 0,1 0,2 0,3
0,5 0,65 0,35 1,3
+ + + +
+ + +

 = 1,9
2,8

 = 0,68  

 

quick ratio = 1,9 0,9
2,8
−  = 0,36  

solvabiliteit = 2,5 0,6 0,1
2,5 0,5 0,65 0,35 1,3

+ +
+ + + +

 = 3,2
5,3

 = 0,60  

 
 12 maximumscore 1 

De huisbankier verhoogt het rentepercentage, omdat er minstens één 
kengetal niet voldoet aan de minimale waarde. 
 

 13 maximumscore 3 
 

 quick ratio solvabiliteit conclu- 
sie 

maat- 
regel 

Vlottende activa 

inclusief liquide 
middelen en 
exclusief 
voorraden 

kvv verandering ev 

 
vv verandering  

1 gelijk neemt af verbetert gelijk gelijk gelijk nee 
2 gelijk neemt af verbetert gelijk neemt af verbetert ja 
3 gelijk gelijk geen gelijk gelijk geen nee 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 4 
 

 14 maximumscore 1 
Het lang indirecte distributiekanaal, want er is sprake van een groothandel 
die levert aan Nopkens als detaillist. 
 

 15 maximumscore 2 
(Voor alle typen geldt een dekkingsbijdrage van 70% van de verkoopprijs).  

Break-evenomzet = 175.000
70%

= € 250.000,- 

 
 16 maximumscore 2 

Toevoegen van de Toulouse aan het assortiment betekent waarschijnlijk 
minder verkopen van de andere typen. Er is dus minder kans op het 
terugverdienen van de constante kosten van de andere typen. 
 

 17 maximumscore 3 
• Toename van de dekkingsbijdrage: 260 × ( 500 – 100 – 50) = 91.000  1 
• Terug te verdienen constante kosten: (15% + 12%) × 175.000 = 47.250 1 
• Nopkens voegt de Toulouse aan het assortiment toe want er is een 

positieve bijdrage aan het resultaat van € 43.750,- 1 
 
 

Opgave 5  
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− het risico wordt voor een deel afgewenteld op ingehuurde producenten; 
− lagere kosten. 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− ook de distributie wordt uitbesteed; 
− er zijn online verkopen. 
 

 20 maximumscore 2 
0,86 0,93 720

1.799,55
× ×  × 100% = 32% 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 2 
Stijging van de omzet in 2004 ten opzichte van 2003: 54% 
Stijging van de omzet in 2005 ten opzichte van 2004: 275% 
Groeifase, want de procentuele stijging van de omzet is in 2005 groter dan 
die in 2004. 
 

 22 maximumscore 2 
omzet 2005: 720.000.000 × 0,86 = 619.200.000,- 
 

gemiddelde prijs in 2005: 619.200.000
1.688.000

= € 366,82 

 

de daling: 465 366,82
465
−  × 100% = 21%  

 
 23 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 
− toenemende concurrentie;  
− dalende productiekosten; 
− dalende distributiekosten. 
 

 24 maximumscore 4 
Aantal geplaatste aandelen:  
 
21.456.000

0,20
 =                                               107.280.000 stuks 

Naar oude eigenaren                                     100.000.000 stuks 
Rest                                                                  7.280.000 stuks 
Naar bank                                                           627.341 stuks 
• Emissie                                                       6.652.659 stuks  2 

• Agio: 115.091.000
6.652.659

 = 17,30 per aandeel  1 

• Emissiekoers: 17,30 + 0,20 = € 17,50  1 
 

 25 maximumscore 2 
Beurswaarde TeleAtlas                                                    2.900.000.000 
Reeds in bezit 0,28 × 2.900.000                                         812.000.000 
• Rest                                                                          2.088.000.000 1 
      Beschikbare liquide middelen  
     437.801.000 − 100.000.000                                           337.801.000 
• Nog aan te trekken vermogen                                 € 1.750.199.000 1 
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Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 3 
Nog aan te trekken vermogen                                        1.750.199.000 
Eigen Vermogen                               550.790.000 
Vreemd Vermogen                               352.178.000 
Leenruimte                                                              198.612.000 
 
Aanvullend aan te trekken:                                            1.551.587.000 
• Evenredig verdelen over EV en VV (2 × 775.793.500) 2 
 

• 775.793.500
52,50

= 14.777.019 aandelen 1 

 
 27 maximumscore 1 

Ja, ondanks de uitgifte van 14.777.019 nieuwe aandelen en de eerdere 
geëmitteerde aandelen (7.280.000) behouden de oude aandeelhouders 
met 100 miljoen aandelen (ruim) het meerderheidsbelang. 
 
 

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 3 
uitgaven bij lineaire aflossing:  

aflossing: 3 × 30.000
10 12x

 =                                            750  

interest: 1
12

 × 6,5% × (30.000 + 29.750 + 29.500) =  483,44 

•                                                                          1.233,44   2 
 
uitgaven bij aflossing met behulp van annuïteiten: 3 × 337,81 = € 1.013,43 
 
• lineaire aflossing leidt tot de hoogste uitgaven 1 
 

 29 maximumscore 1 
Productief krediet, want het botenverhuurbedrijf gebruikt de lening(en) voor 
productieve doeleinden. 
 

 30 maximumscore 2 
te betalen interest bij annuïteitenlening:  
10 × 12 × 337,81 − 30.000 = € 10.537,20 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 7 
 

 31 maximumscore 2 

prijsverschil: 

100 x 243.950
1197,50

29.000

⎛ ⎞
⎜ ⎟

−⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 × 29.000 = € 12.500,- voordelig 

 
 32 maximumscore 2 

efficiencyverschil: (7.400 × 4 − 30.000 ) × 7,50 = € 3.000,- nadelig 
 
 

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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 Wijers Dakbedekkingen 
bron 6 Tom Tom annual report 2005 (vertaald uit het Engels en aangepast) 
bron 7 Tom Tom annual report 2005 (vertaald uit het Engels en aangepast) 
bron 8 Tom Tom annual report 2005 en 2006 (vertaald uit het Engels en aangepast) 
 

einde  925-0251-a-VW-1-c* 

Pagina: 861Voor 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).



949-0251-a-VW-2-o 

Examen VWO 

2009 
 

 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
 

tijdvak 2
woensdag 24 juni
13.30 - 16.30 uur
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 949-0251-a-VW-2-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1 
 
 
Een fabrikant plaatst in een landelijk dagblad een advertentie waarin ze 
personen oproept om zich te melden als beoordelaar voor haar producten. Een 
persoon schrijft zich vervolgens in bij de afdeling marketing van een fabrikant 
als beoordelaar en geeft hierbij informatie over zichzelf en zijn leefstijl. 
Als die persoon vervolgens mee wil doen aan een campagne ontvangt hij (als hij 
tot de doelgroep hoort) een proefexemplaar van een product waar actie voor 
wordt gevoerd. Zo doet de fabrikant Unilever mee in een campagne voor 
wasmiddelen als Omo en Robijn Klein en Krachtig. Vervolgens mag hij het 
uitproberen en wordt er van hem verwacht dat hij een beoordeling maakt en 
deze doorstuurt naar de afdeling marketing en via e-mail naar vrienden en 
bekenden. Het via e-mail doorsturen van informatie over een product naar 
vrienden en bekenden wordt buzzen genoemd. 
 
 bron: www.buzzer.nl (aangepast) 
 

2p 1 Is er bij de advertentie voor de werving van beoordelaars door de fabrikant in 
een landelijke dagblad sprake van persoonlijke communicatie of van 
massacommunicatie? Motiveer het antwoord. 
 

1p 2 Tot welk marketinginstrument behoort het verstrekken van proefexemplaren van 
een product door de fabrikant aan consumenten? Motiveer het antwoord. 
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 949-0251-a-VW-2-o 3 lees verder ►►►

Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
F. Wichers heeft in een decemberloterij in 2007 een prijs van € 100.000,- 
gewonnen. Dit bedrag wil hij voor langere tijd opzij zetten voor zijn enig kleinkind 
Aaltje dat op 1 januari 2002 is geboren. Hij staat nu voor de vraag wat met het 
gewonnen prijzengeld te doen. De heer Wichers overweegt drie opties: 
 
optie  
1 Het bedrag op 1 januari 2008 storten op de Blitz-spaarrekening bij 

de Polksbank (informatiebron 1). 
2a Het bedrag op 1 januari 2008 investeren in een vakantiewoning bij 

Landal GreenParks met een gegarandeerd rendement 
(informatiebron 4). 

2b Het bedrag op 1 januari 2008 investeren in een vakantiewoning bij 
Landal GreenParks met een rendement op basis van 
verhuuropbrengst (informatiebron 4 en 5). 

 
De heer Wichers kiest voor die optie waarbij hij zijn kleindochter op haar 
achttiende verjaardag de hoogste waarde (in geld of goederen) kan schenken. 
 
Optie 1: 
Om zich een oordeel te vormen over deze optie, heeft de heer Wichers 
informatie verzameld over de Blitz-spaarrekening. Deze informatie is in 
informatiebron 1 opgenomen. 
 

1p 3 Wat kan een reden zijn dat op de Blitz-spaarrekening een bonusrente wordt 
verstrekt? 
 

4p 4 Bereken het bedrag dat op de achttiende verjaardag van Aaltje op de 
spaarrekening staat, als de interestvergoeding 3,1% per jaar blijft  
(zie formuleblad). 
 
Optie 2: 
De heer Wichers heeft contact opgenomen met Landal GreenParks.  
Deze organisatie heeft hem een brochure toegestuurd, waarvan de  
inhoud – deels – is opgenomen in informatiebron 2. 
De heer Wichers heeft interesse in vakantiehuisje nummer 418 van Landal 
GreenParks (zie informatiebron 3). 
De bijkomende kosten bij aankoop van het vakantiehuisje schat de heer Wichers 
op 10% van de aankoopprijs. Hij gaat er vanuit dat hij bij de onderhandelingen 
over de aankoop van het huis 4% van de vraagprijs af kan krijgen. Dit zal door 
Landal GreenParks geaccepteerd worden. 
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 949-0251-a-VW-2-o 4 lees verder ►►►

Voor het bedrag dat de heer Wichers in totaal meer moet betalen voor de 
aankoop van het vakantiehuisje dan de voor hem beschikbare € 100.000,-, sluit 
hij een aflossingsvrije lening af bij de financieringsmaatschappij van Landal 
GreenParks tegen 5,5% per jaar. 

3p 5 Bereken het bedrag dat de heer Wichers zal moeten lenen. 
 
Landal GreenParks stuurt hem informatie met betrekking tot de 
beleggingsmogelijkheden (informatiebron 4) en een overzicht van de 
exploitatiegegevens van de vakantiewoning (informatiebron 5). De heer Wichers 
gaat er vanuit dat de opbrengsten, evenals de kosten, elk jaar gelijk zullen 
blijven. 
 
Optie 2a of 2b: 
De heer Wichers zal aan het eind van elk kalenderjaar op 31 december de netto-
opbrengst ontvangen van Landal GreenParks en dit bedrag op 1 januari van elk 
jaar storten op een spaarrekening bij de Gentabank waarop 2,5% 
samengestelde interest per jaar wordt vergoed. 

2p 6 Bereken het bedrag (de netto-opbrengst) dat de heer Wichers jaarlijks kan 
storten op de spaarrekening bij de Gentabank als hij kiest voor optie 2a. 

2p 7 Bereken de jaarlijkse verhuuropbrengst als de heer Wichers kiest voor optie 2b. 
2p 8 Bereken het bedrag (de netto-opbrengst) dat de heer Wichers jaarlijks kan 

storten op de spaarrekening bij de Gentabank als hij kiest voor optie 2b. 
 

1p 9 Zal de heer Wichers kiezen voor optie 2a of voor optie 2b? Motiveer het 
antwoord. 
 
De heer Wichers gaat er verder vanuit dat de verkoopwaarde van het 
vakantiehuisje elk jaar met 1% ten opzichte van het voorafgaande jaar zal 
stijgen. Hierbij neemt hij zijn aankoopprijs exclusief bijkomende kosten als 
uitgangspunt voor de waardestijging. Op de achttiende verjaardag van Aaltje zal 
de heer Wichers het vakantiehuisje verkopen, de afgesloten lening aflossen en 
het spaarsaldo op de spaarrekening bij de Gentabank opnemen. 
 

4p 10 Bereken het bedrag dat naar verwachting beschikbaar is op de achttiende 
verjaardag van Aaltje, als de heer Wichers het vakantiehuisje verkoopt, de 
lening volledig aflost en het spaarsaldo (zie formuleblad) bij de Gentabank 
opneemt.  
 

1p 11 Voor welke optie (1 of 2) zal de heer Wichers kiezen? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 3 
 
Metaalbewerkingsbedrijf Kogam bv maakt onderdelen voor sportfietsen, 
waaronder cranksets. Hiervan maakt Kogam twee modellen, één van aluminium 
en één van het lichtere, maar meer bewerkelijkere titanium. 
Voor beide modellen is begin 2008 een standaardkostprijsberekening gemaakt 
met behulp van de volgende voorcalculatorische gegevens: 
 
 Aluminium 

model 
Titanium 
model 

kostensoort hoeveelheid prijs hoeveelheid prijs 
materiaal 1.110 gram € 2,00 per kilo 930 gram € 6,00 per kilo
arbeid 12 minuten € 42,00 per 

manuur 
25 minuten  € 42,00 per 

manuur 
machine 10 minuten …………per 

machine-uur 
15 minuten …………per 

machine-uur 
 
De totale constante machinekosten bedragen € 249.550,- per jaar. De variabele 
machinekosten worden nihil verondersteld. 
De constante machinekosten worden doorberekend in de standaardkostprijs via 
een machine-uurtarief. Voor de berekening van dat machine-uurtarief gaat 
Kogam uit van een normaal aantal werkweken van 46 per jaar, waarin de 
machine steeds 5 dagen per week gedurende 7 uur per dag draait. Deze 
speciale machine wordt alleen gebruikt voor de productie van cranksets. 
 

2p 12 Bereken voor 2008 het machine-uurtarief. 
2p 13 Bereken voor 2008 voor het Titaniummodel de standaardkostprijs. 

 
Achteraf zijn over het jaar 2008 de volgende gegevens verzameld: 
− Geproduceerde aluminium cranksets:  6.060 stuks 
− Geproduceerde titanium cranksets:  2.480 stuks 
− De machine heeft in totaal 1.650 uur gedraaid. De totale machinekosten 

bedroegen € 242.000,-. 
 

2p 14 Bereken voor 2008 het efficiencyresultaat op de machine-uren (zie formuleblad). 
Geef aan of het een voordelig of nadelig resultaat is. 
 

2p 15 Bereken voor 2008 het bezettingsresultaat op de machine-uren (zie 
formuleblad). Geef aan of het een voordelig of nadelig resultaat is. 
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Opgave 4 
 
In de kredietverlening aan particulieren komen o.a. het doorlopend krediet en de 
persoonlijke lening voor. 

1p 16 Wat is het kenmerkende verschil tussen een doorlopend krediet en een 
persoonlijke lening? 
 
Van een geldverstrekker is het onderstaande overzicht beschikbaar: 
kredietsom rente per 

maand 
maandtermijn looptijd in 

maanden 
totaal te 
betalen 

€  10.000 0,717% €  205,60 60 €  12.336,00 
€  12.500 0,716% €  257,01 60 €  15.420,60 
€  17.500 0,693% €  357,48 60 €  21.448,80 
€  25.000 0,639% €  502,94 60 €  30.176,40 

 
Er zijn verschillende aflossingssystemen, bijvoorbeeld: 
− lineair; 
− met behulp van annuïteiten; 
− in één keer aan het einde van de looptijd. 
 

2p 17 Op basis van welk van de drie genoemde aflossingssystemen wordt een lening 
in het bovenstaande overzicht afgelost? Motiveer het antwoord. 
 
Uit het overzicht blijkt dat naarmate het bedrag van de kredietsom hoger wordt, 
het rentepercentage per maand lager wordt. 

1p 18 Geef hiervoor een verklaring.  
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. 
 
In deze opgave blijft btw buiten beschouwing. 
 
De HockeyWinkel bv, gevestigd in Amsterdam, is een winkel die gespecialiseerd 
is in alle benodigdheden op het gebied van de hockeysport. De HockeyWinkel 
levert ook wedstrijdkleding aan een aantal verenigingen. 
 
Omdat gebleken is dat een fors deel van haar klanten uit de regio Alkmaar 
afkomstig is, overweegt de directie per 1 juli 2009 in Alkmaar een filiaal  
(De HockeyWinkel Alkmaar bv) te openen. De directie onderzoekt de 
levensvatbaarheid van een filiaal en stelt hierbij als voorwaarde dat van de 
hockeyverenigingen gelegen in een straal van 20 km rond Alkmaar aan wie  
De HockeyWinkel nu al wedstrijdkleding levert, de potentiële ledengroei in de 
periode 2009 tot en met 2012 minimaal jaarlijks gemiddeld 8% dient te zijn. 
 

2p 19 Toon aan dat door de hockeyverenigingen in de regio Alkmaar wordt voldaan 
aan de voorwaarde die wordt gesteld door de directie van De HockeyWinkel 
(informatiebron 6). 
 
Het eventueel te openen filiaal in Alkmaar kan gefinancierd worden door 
€ 25.000,- eigen vermogen en door vreemd vermogen. De bank heeft zich 
bereid verklaard een rekening-courantkrediet beschikbaar te stellen van 
maximaal € 60.000,-. 
 

1p 20 Kan De HockeyWinkel Alkmaar voor het verkrijgen van het eigen vermogen van 
€ 25.000,- een beroep doen op de openbare kapitaalmarkt? Motiveer het 
antwoord. 
 
De directie zal overgaan tot het openen van het filiaal in Alkmaar als dit filiaal in 
2009 winstgevend is. Om dit te bepalen worden een beginbalans per 1 juli 2009 
en de resultatenbegroting over 2009 opgesteld (zie uitwerkbijlage). 
 

3p 21 Stel de balans per 1 juli 2009 van het filiaal in Alkmaar samen 
(zie informatiebron 7). Vul hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag in. 
 

2p 22 Bereken de totale inkoopwaarde van de omzet van sportkleding in het 3e en 4e 
kwartaal van 2009 (informatiebron 8). 

2p 23 Verklaar waarom in het algemeen de totale inkoopwaarde van de omzet van een 
product niet gelijk is aan het bedrag van de totale inkopen van dat product. 

6p 24 Bereken het verwachte resultaat in 2009 van het filiaal in Alkmaar 
(informatiebron 8 en 9). Vul hiertoe de uitwerkbijlage horende bij deze vraag in. 

1p 25 Wordt het filiaal in Alkmaar geopend? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 6  
 
Zwiebel is een groothandel in sjalotten. De in- en verkopen vinden op twee 
manieren plaats: 
− via directe levering; betaling vindt plaats op moment van levering. 
− via termijncontracten; betaling vindt plaats vóór levering. 

 
De volgende gegevens zijn aan de administratie van Zwiebel ontleend: 
Per 1 april 2009: 
− 6 ton sjalotten aanwezig in koelhuis; 
− 30 ton sjalotten termijncontracten inkoop, levering april 2009; 
− 16 ton sjalotten termijncontracten verkoop, levering april 2009; 
− 25 ton sjalotten termijncontracten inkoop, levering mei 2009 en later; 
− 28 ton sjalotten termijncontracten verkoop, levering mei 2009 en later. 
In april 2009: 
− 4 ton sjalotten inkoop met directe levering; 
− 8 ton sjalotten verkoop met directe levering. 
 

1p 26 Is er bij inkoop via termijncontracten voor Zwiebel sprake van 
leverancierskrediet of van afnemerskrediet? Motiveer het antwoord. 
 
De kosten van het aanhouden van de voorraad sjalotten bedragen gemiddeld 
€ 0,02 per kg per maand. 

2p 27 Noem twee kostensoorten die aan het aanhouden van een technische voorraad 
verbonden zijn. 
 

1p 28 Bereken de economische voorraad op 1 mei 2009. 
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Opgave 7 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Dental Services bv is een handelsonderneming in tandartsbenodigdheden.  
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 
Het bedrijf heeft per 31 december o.a. de volgende gegevens op de balans 
staan: 
 
Enkele balansposten per 31 december        2008       2007           
Debet: 
− Gebouw          € 128.000,-  € 125.000,- 
Credit: 
− Herwaarderingsreserve       €     8.000,- €         0,- 
− Onderhandse lening       €   45.000,-  €   63.000,- 
− Rekening-courantkrediet      €   10.000,-  €         0,- 
 
Verder staat in de toelichting op deze balansposten: 
− Het afgelopen jaar is voor € 5.000,- geïnvesteerd in het gebouw. 
− Er is alleen op het gebouw afgeschreven. 
− De herwaarderingsreserve betreft alleen een herwaardering van het gebouw. 
− Op de onderhandse lening is op 1 april 2008 € 18.000,- vervroegd afgelost. 
− Het rekening-courantkrediet is per 1 april 2008 ontstaan. 
 
Aanvullend gegeven over 2008 van Dental Services: 
− Interestkosten onderhandse lening € 2.475,- 
 

2p 29 Bereken de afschrijvingskosten op het gebouw over 2008. 
 

2p 30 Bereken het interestpercentage op jaarbasis dat over de onderhandse lening is 
betaald. 
 
Volgens de leningsvoorwaarden kan Dental Services tussentijds vervroegd 
aflossen op de onderhandse lening. Hier heeft zij gebruik van gemaakt op  
1 april 2008 waardoor het rekening-courantkrediet is ontstaan. Indien er 
vervroegd wordt afgelost, is er een eenmalige boete van 1% van het afgeloste 
bedrag verschuldigd. De interestkosten (exclusief boete) op het rekening-
courantkrediet over 2008 bedroegen € 400,-. Een positief rekening-courantsaldo 
levert geen interest op. 

2p 31 Bereken voor 2008 de besparing op de rente-uitgaven voor Dental Services door 
de vervroegde aflossing op de onderhandse lening. 
 
 
 

einde  949-0251-a-VW-2-o* 
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Formuleblad 
 
Formules die ter beschikking staan voor de beantwoording van de vragen 
4, 10, 14 en 15 
 

4 + 10 gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/termijnen 
i = interest 
 
formules: 

i = p
100

 

C = K × (1 + i)-n 

Cn = T × 
-n1  (1 + i)

i
−  

E = K × (1 + i)n 

En = T × (1 + i) x 
n (1 + i) -1

i
 

 
 

 14 efficiencyverschil = (sh − wh) × sp 
 
sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
sp = standaardprijs 
 
 

 15 bezettingsresultaat = (W − N) × C
N

 

W = werkelijke machine-uren 
N = normale machine-uren 
C = constante kosten 
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Informatiebron 1 
 
Algemene voorwaarden en kenmerken van de Blitz-spaarrekening 
 
De Blitz-spaarrekening komt op naam van uw (klein)kind te staan, maar u 
beheert de rekening. Totdat het kind 18 jaar wordt, kan alleen geld worden 
opgenomen met een handtekening van de (groot)ouder. 
 
Belangrijkste kenmerken:  
− Aantrekkelijke basisrente op basis van 3,1% samengestelde interest per 

jaar. 
− Een bonusrente van 20% over de totaal opgebouwde rente (inclusief de 

bonusrente) vanaf het moment van openen van de spaarrekening. Op de 
vijfde, tiende en achttiende verjaardag van uw (klein)kind wordt de 
bonusrente bijgeschreven op de spaarrekening. 

− De spaarrekening wordt op de achttiende verjaardag van uw kind 
automatisch opgeheven; het spaarsaldo wordt overgeboekt naar een door u 
opgegeven (bank)rekening. 

− Zonder kosten opnemen en bijstorten. 
− Minimale eerste inleg is € 15. 
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Informatiebron 2  
 
Informatie aankoop vakantiehuisje in een bungalowpark 
 
Droomt u er ook wel eens van om een vakantiewoning te bezitten, voorzien van 
alle gemakken en met wandel-, water- en/of wintersportfaciliteiten praktisch om 
de hoek, waarbij u wel het rendement heeft, maar niet de dagelijkse zorg? Denk 
dan eens aan een belegging in recreatievastgoed bij een professionele en solide 
organisatie in de recreatiebranche. 
 
Koop uw eigen woning 
 
Landal GreenParks is één van de grootste verhuur- en beheerorganisaties van 
vakantiewoningen in Europa, met een gemiddelde jaarbezetting variërend van 
60% tot 90%. Het aantal Landal parken is voortdurend in ontwikkeling en 
groeiend. Van de ruim 10.000 bungalows zijn er ca. 7.000 in particuliere handen. 
Alleen accommodaties op de bij Landal aangesloten parken worden in de 
verhuur genomen.  
Doordat de verenigde eigenaren van het bungalowpark hebben gekozen voor 
het Landal management-concept, worden de verhuur, het beheer en de 
financiën volledig verzorgd door Landal GreenParks. Hierdoor wordt de totale 
bedrijfsvoering van het park ondersteund. De dagelijkse zorg wordt in handen 
gegeven aan een professionele organisatie. 
De ondersteuning door de organisatie Landal GreenParks behelst een aantal 
diensten:  
− Commercieel (o.a. verhuur, marketing, sales, brochures, internet, 

reserveringen, branding). 
− Beheer (o.a. aansturing parkmanagement, communicatie eigenaren, 

kwaliteitsbewaking, exploitatie, P&O en salarisadministratie, uitstraling van 
het park). 

− Financieel (o.a. huurafrekeningen, verenigingsfacturering, parkadministratie, 
debiteurenadministratie, financieel advies en, indien gewenst, zelfs de 
financiering van uw aankoop). 

 
Door te kiezen voor de aansluiting bij een sterk merk als Landal, weet de 
consument welk kwaliteitsniveau hij kan verwachten. Deze waarborg vergroot de 
aantrekkingskracht van het park. Door aangesloten te zijn bij Landal, en als 
Landal park in de markt te worden gezet, komt het park binnen het bereik van 
een grote groep potentiële huurders. Dit vergroot de kansen op een aantrekkelijk 
rendement van de investering aanzienlijk. 
 
 
bron: Landal GreenParks 
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Informatiebron 3  
 
Aanbieding vakantiehuisje 
 

 
 
Nederland, Drenthe 
Landal Het Land Van Bartje 
nr. 418, Ees 
 
vraagprijs: € 193.000,- exclusief bijkomende kosten voor notaris 
 
vrijstaand 6-persoons landhuis (type 6D4) 
 
Dit landhuis heeft een woonoppervlakte van ca. 93 m2. Op de begane grond is 
een woon-/eetkamer gesitueerd met openslaande deuren naar het terras en een 
markant hoekraam zorgt voor extra lichtval. De open keuken beschikt over 
inbouwapparatuur. Op de begane grond is één slaapkamer en op de verdieping 
zijn twee slaapkamers, alle voorzien van twee eenpersoonsbedden. De 
badkamer bevindt zich op de begane grond en is voorzien van een wastafel, 
douche, ligbad en apart toilet. In de woning is centrale verwarming en bij de 
woning een terras met tuinmeubilair en een berging. Bij de aankoopprijs is de 
standaardinventaris inbegrepen.  
 
Naast de aankooprijs is er een verplichte eenmalige bijdrage ter versterking van 
het eigen vermogen van het Vakantiepark Het Land van Bartje. Deze bijdrage 
wordt gevraagd omdat de bewoners gebruik kunnen maken van de attracties 
van het vakantiepark. De bijdrage is vanaf 1 januari 2005 vastgesteld op  
€ 4.192,-. Dit bedrag wordt bij verkoop niet terugbetaald. 
 
Bij overdracht betaalt de nieuwe eigenaar via de notaris de aankoopprijs en de 
eenmalige bijdrage. 
 
bron: Landal Makelaardij 
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Informatiebron 4 
 
Beleggingsmogelijkheden bij Landal GreenParks 
 
Landal biedt twee aantrekkelijke mogelijkheden om in een vakantiewoning te 
beleggen. 
 
Optie 2a: Beleggen met gegarandeerd rendement. 
 
Landal GreenParks biedt de mogelijkheid te beleggen in vakantiewoningen 
tegen een vast rendement. Op de woning ontvangt de eigenaar gedurende een 
bepaalde periode van bijvoorbeeld 20 jaar een gegarandeerd rendement, 
ongeacht de gerealiseerde bezetting. Bovendien zijn alle kosten (exclusief 
eventuele financieringskosten) zoals groot en klein onderhoud, vervanging 
inventaris e.d. voor rekening van Landal GreenParks. Voor deze 
beleggingsvorm gelden ook beperkingen ten aanzien van het eigen gebruik.  
Het gegarandeerd rendement is 6% van het totaal door de belegger 
geïnvesteerd vermogen in de vakantiewoning indien de verkoopprijs door Landal 
GreenParks is geaccepteerd. 
 
Optie 2b: Rendement op basis van verhuuropbrengst. 
 
Op deze manier wordt in een accommodatie geïnvesteerd waarbij het 
rendement wordt gerealiseerd op basis van verhuuropbrengsten. Landal rekent 
met de eigenaar af op basis van de gerealiseerde bezetting. Voor deze 
beleggingsvorm worden de regels ten aanzien van eigen gebruik van de 
vakantiewoning bepaald door de Vereniging van Eigenaren. Deze kunnen per 
park sterk uiteenlopen: van twee weken tot onbeperkt. 
 
Bij beide beleggingsmogelijkheden geldt dat u op 31 december beschikt over  
het u toekomende bedrag van dat kalenderjaar. 
 
bron: Landal GreenParks 
 
 

Pagina: 876Voor 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).



 949-0251-a-VW-2-b 7 lees verder ►►►

Informatiebron 5  
 
Exploitatiegegevens vakantiehuisje indien gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid van rendement op basis van de verhuuropbrengst (optie 2b) 
 
Verhuuropbrengst 
 
Onder verhuuropbrengst wordt verstaan: het totaal van de in het kalenderjaar 
werkelijk door de eigenaar ontvangen huuropbrengsten.  
 

 laagseizoen middenseizoen hoogseizoen 
aantal weken 18 26 8 
korting op de 
huurprijs 

20% 10% 0% 

bezettingsgraad 50% 75% 100% 
maximum 
aantal 
personen per 
huis 

4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 

huurprijs vóór 
korting per 
week in euro’s 

230 335 525 690 390 520 740 990 560 810 990 1.325

 
Kosten 
 
− De Vereniging van Eigenaren van het park ontvangt van iedere eigenaar een 

jaarlijkse bijdrage (parkbijdrage). Hiervan worden onder meer enkele 
exploitatiekosten van het park betaald, o.a. de kosten voor het onderhouden 
en in stand houden van de gemeenschappelijke gedeelten van het park en 
de centrumvoorziening, uitbetaling personeel, vuilafvoer etc. De hoogte van 
dit bedrag is € 2.400,-; 

− Extra kosten in verband met energie, gemeentelijke belastingen en 
verzekeringen: € 1.500,- per jaar; 

− De kosten met betrekking tot het onderhoud van de bungalow en vervanging 
van de inventaris komen geheel voor rekening van de eigenaar. Gemiddeld 
dient u hiervoor per jaar € 1.200,- te betalen; 

− Eventuele financieringskosten van een afgesloten aflossingsvrije lening bij 
de financieringsmaatschappij van Landal GreenParks. Elk jaar moet er op 
31 december met betrekking tot deze lening 5,5% interest achteraf betaald 
worden. 

 
bron: Landal GreenParks 
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Informatiebron 6  
 
Aantal leden per hockeyclub en potentiële nieuwe leden van hockeyclubs 
in de regio Alkmaar 
 
Ledenaantal hockeyclubs binnen een straal van 20 km rond Alkmaar 
 
naam hockeyclub plaats ledenaantal op  

1 januari 2009 
De HockeyWinkel 
kledingleverancier 

Alkmaarsche MHC Alkmaar 865 ja 
HV De Terriërs Heiloo 714 nee 
MHC Castricum Castricum 770 nee 
MHC 
Heerhugowaard 

Heerhugowaard 312 ja 

 
Potentiële nieuwe leden in de regio Alkmaar tot 2013 
 
3-cijferige  
postcode 

woonplaats verzorgingsgebied 
hockeyclub 

potentiële 
ledengroei in 
personen 

148 Noordeinde, West en 
Oost Graftdijk, 
Starnmeer 

MHC Castricum  34 

170 Heerhugowaard MHC Heerhugowaard  201 
172 Broek op Langedijk 

Noord en Zuid 
Scharwoude 

MHC Heerhugowaard  105 

181 Alkmaar Alkmaarsche MHC  155 
182 Ouddorp Alkmaarsche MHC  202 
183 Koedijk Sint Pancras Alkmaarsche MHC  52 
184 Grootschermer, 

Driehuizen, 
Zuidschermer 

Alkmaarsche MHC  34 

185 Heiloo HV De Terriërs  94 
186 Bergen, Bergen aan 

Zee 
Alkmaarsche MHC  84 

187  Schoorl, Groet Alkmaarsche MHC  48 
190 Castricum, Limmen MHC Castricum  58 
192 Akersloot MHC Castricum  26 
193 Egmond-Binnen, 

Egmond aan den Hoef 
HV De Terriërs  46 

 
bron: VODW 070203-cle-mhe 
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Informatiebron 7 
 
Investerings- en financieringsoverzicht van het eventueel te openen filiaal 
in Alkmaar 
 
− Het winkelpand wordt gehuurd met ingang van 1 juli 2009 voor € 5.500,- per 

maand. In juni 2009 wordt de huur voor de maanden juli tot en met 
september in één keer betaald. 

− Vervolgens moet de huur voor het begin van elk kwartaal voor het komende 
kwartaal worden voldaan. 

− Voor de aanschaf van de winkelinrichting is € 80.000,- benodigd. Betaling 
vindt in 3 termijnen plaats: € 50.000,- in juni 2009, € 20.000,- op 15 juli 2009 
en € 10.000,- op 15 oktober 2009. De per 1 juli 2009 nog te betalen 
bedragen worden geboekt op de balanspost Crediteuren. 

− Bij de opening van de winkel is de voorraad sportartikelen € 235.000,- .  
De betaling hiervan vindt plaats in het derde kwartaal van 2009. 

− In de winkel moet er voor € 500,- aan kleingeld in de kassa’s aanwezig zijn. 
− De financiering vindt plaats met een eigen vermogen van € 25.000,- . 
− Het ontbrekende bedrag zal worden gefinancierd door het aantrekken van 

het rekening-courantkrediet. 
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Informatiebron 8 
 
Exploitatiegegevens 1 juli 2009 – 30 juni 2010 (seizoen 2009-2010) van het 
te openen filiaal in Alkmaar van de inkoop en verkoop van artikelen 
 

 
Verdeling omzet binnen het seizoen 2009-2010 (3e en 4e kwartaal 2009 + 1e 
en 2e kwartaal 2010): 
 

 
* Deze omzetverhoudingen gelden zowel voor de op rekening als de tegen  
   contante betaling verkochte sportartikelen. 
 
− Sportschoenen en hockeysticks worden bij verkoop contant afgerekend. 

80% van de sportkleding en alle keepersets worden aan hockeyverenigingen 
verkocht. Verenigingen betalen de nota 2 maanden na de maand van hun 
aankoop; alle verkopen aan particulieren vinden tegen contante betaling 
plaats. 

− Binnen elk kwartaal is de omzet gelijkmatig over de maanden in dat kwartaal 
verdeeld.  

 
Overzicht van de te verwachten inkopen 
 
 Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal 
sportschoenen €   100.000 €   12.000 €   20.000 
hockeysticks €     45.000 €   20.000 €   15.000 
sportkleding €     50.000 €            0 €            0 
keepersets €     40.000 €     8.000 €     8.000 

 
Het ontvangen leverancierskrediet is drie maanden. 

 artikelgroep 
 sportschoenen hockeysticks sportkleding keepersets        
Gemiddelde 
inkoop  
prijs per artikel 

€  40,00 €  32,00 €  36,00 €  700,00 

Brutowinst in 
procenten van 
de verkoopprijs 

50% 60% 
 

45% 30% 
 

Verwachte  
jaaromzet   
seizoen  
2009-2010 

€  240.000 
 

€  180.000 €   72.000 €   90.000 
 

 sportschoenen hockeysticks sportkleding keepersets 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Kwartaal 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e
Omzetverhou-
dingen* 

8 1 2 1 6 2 3 1 9 1 1 1 7 1 1 3 
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Informatiebron 9 
 
Exploitatiegegevens 1 juli 2009 – 30 juni 2010 (seizoen 2009-2010) van het 
te openen filiaal in Alkmaar van de overige kosten 
 
− De maandelijkse huurkosten van het winkelpand bedragen in 2009: € 5.500,-

Met ingang van 1 januari 2010 wordt de huur met 5% verhoogd.  
De kwartaalhuur wordt betaald in de laatste maand voorafgaande aan het 
desbetreffende kwartaal. 

− Overzicht verwachte kosten en uitgaven met betrekking tot de lonen. 
 
kwartaal loonkosten 

filiaal Alkmaar 
Hockeywinkel 

werkgevers 
aandeel 
sociale 
lasten 

brutoloon werknemers- 
aandeel 
sociale 
lasten en 
loonheffing 

nettoloon 

3e €  47.840 €   6.240 €  41.600 €   16.640 €  24.960 
4e €  11.960 €   1.560  €  10.400 €     4.150 €    6.250 

 
− De aan de werknemers te betalen lonen worden betaald in de maand 

waarop ze betrekking hebben; de sociale lasten worden betaald in het 
kwartaal volgende op de maand waarin de lonen worden betaald. 

− Er worden per 1 juli 2009 verzekeringen afgesloten waarvan de jaarpremie 
€ 5.400,- bedraagt. De verzekeringspremie wordt één keer per jaar op 10 juli 
betaald. 

− De kosten van het rekening-courantkrediet bedragen 8% enkelvoudige 
interest op jaarbasis. De interestkosten worden berekend over het aan het 
begin van het kwartaal opgenomen deel van het krediet. De omvang van dit 
krediet aan het begin van het derde kwartaal valt af te lezen uit de 
beginbalans (vraag 21); aan het begin van het vierde kwartaal bedraagt het 
krediet € 52.000,- . De interest wordt betaald via de rekening-courant op de 
laatste dag van het betreffende kwartaal. 

− Vanaf 1 juli 2009 wordt maandelijks € 1.200,- afgeschreven op de 
winkelinventaris. 

− Een deel van de voorraad blijkt moeilijk verkoopbaar te zijn. Daarom wordt 
een voorziening voor incourantheid van de voorraden getroffen. Elk kwartaal 
wordt 5% van de omzet toegevoegd aan deze voorziening.  

− Met de hockeyverenigingen waarbij in de regio Alkmaar De HockeyWinkel 
als kledingleverancier optreedt, is een overeenkomst afgesloten met 
betrekking tot de sponsoring van die vereniging. Het sponsorbedrag is € 10,- 
per lid per jaar. Voor de omvang van het totale sponsorbedrag is het aantal 
leden per 1 januari van het desbetreffende jaar bepalend. Het bedrag wordt 
elk jaar op 1 oktober aan de verenigingen uitgekeerd. 

 
 

einde  949-0251-a-VW-2-b* 
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management & organisatie VWO 2009-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

 21  
Openingsbalans filiaal De HockeyWinkel Alkmaar bv per 1 juli 2009 

debet bedrag credit bedrag 
Vaste activa  Eigen Vermogen  
……………… € …………… Aandelenvermogen € 25.000 
……………… € ……………   
    
Vlottende activa  Vreemd vermogen 

lang 
 

……………… € …………… ……………… € …………… 
……………… € …………… ……………… € …………… 
    
Liquide middelen  Vreemd vermogen kort  
……………… € …………… ……………… € …………… 
……………… € …………… ……………… € …………… 
    
Totaal                        
        

€ …………… Totaal                           
      

€ …………… 

 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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24 
Verwacht resultaat over het 3e en 4e kwartaal 2009 van het filiaal Alkmaar 

bv van de De HockeyWinkel bv 
Omzet 
 

 

- sportschoenen € 180.000 
- hockeysticks € 120.000 
- sportkleding €     ………. 
- keepersets €   60.000 

 

Totale omzet 3e en 4e 
kwartaal 

 €  ………………. 

   
Kosten 
 

 

- inkoopwaarde 
  sportschoenen 

€    90.000 

- inkoopwaarde 
  hockeysticks 

€       48.000 

- inkoopwaarde 
  sportkleding 

€       ……… 

- inkoopwaarde 
  keepersets 

 
€    42.000 

 

Totale inkoopwaarde 
omzet 3e en 4e kwartaal 

  
€   ………………. 

Totale brutowinst  €   ………………. 
Bedrijfskosten 
 

  

…………………… €       ……….. 
…………………… €       ……….. 
…………………… €       ……….. 
…………………… €       ……….. 
…………………… €       ……….. 
…………………… €       ……….. 
........................... €       ……….. 
…………………… €       ……….. 
…………………… €       ……….. 

 

Totale bedrijfskosten  €   …………………. 
Totaal resultaat  €   …………………. 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  949-0251-a-VW-2-u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
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 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 
massacommunicatie. Uit de motivering moet blijken dat er geen directe 
persoonlijke benadering is. 
 

 2 maximumscore 1 
promotiebeleid. Er is sprake van communicatie naar de potentiële 
afnemers. 
 
 

Opgave 2 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− het voorkomen dat de rekeninghouders hun spaarrekening tussentijds 

opzeggen. 
− het aantrekken van nieuwe spaarders. 
 

 4 maximumscore 4 
• E01-01-2012 = 100.000 × 1,0314   =                             112.988,61 1 
• bonus: 20% van (112.988,61 − 100.000) =                 2.597,72 1 
                     .        115.586,33 
 
• E01-01-2020 = 115.586,33 × 1,0318 =                           147.562,43 1 
 bonus: 20% van (147.562,43 − 100.000) =        9.512,49 
• bedrag op de spaarrekening                                € 157.074,92 1 
 
  
 

 5 maximumscore 3 
• aankoopprijs vakantiewoning: 0,96 x 193.000 = 185.280 

bijkomende kosten: 0,10 x 185.280 =    18.528 
totale aankoopprijs 203.808 1 

• eenmalige bijdrage in het eigen vermogen     4.192 
totaal benodigd vermogen 208.000 1 

• eigen geld    100.000 
grootte van de lening € 108.000  1 

 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 6 maximumscore 2 
opbrengst bij gegarandeerd rendement: 0,06 x 208.000 =  12.480 
te betalen interest lening: 0,055 x 108.000 =               5.940 
te storten bedrag op de spaarrekening                            €   6.540 
 

 7 maximumscore 2 
huuropbrengst laagseizoen: 18 × 0,80 × 0,50 × 335 =   2.412 
huuropbrengst middenseizoen: 26 × 0,90 × 0,75 × 520 =  9.126 
huuropbrengst hoogseizoen: 8 × 810 =        6.480 
               € 18.018 
 

 8 maximumscore 2 
huuropbrengst  18.018 
kosten: 
− parkbijdrage 2.400 
− kosten energie, belastingen en verzekering 1.500 
− onderhoud 1.200 
− interest lening: 0,055 x  108.000 =    5.940  

                                                                                        11.040 
te storten bedrag op de spaarrekening  €   6.978 

 
 9 maximumscore 1 

Optie 2b, want het te storten bedrag is hoger dan bij optie 2a. 
 

 10 maximumscore 4 
opbrengst jaarlijkse stortingen: 

• 6.978 × 1,025 x
( )111,025 1)

0,025
−

 + 6.978  =                              96.265,37 2 

• waarde vakantiehuis: 185.280 × 1,0112 =                            208.778,14 
                                                                                         .       305.043,51 1 
 aflossing lening            108.000,-    
• verwachte waarde van de belegging op 1 januari 2020   € 197.043,51 1 
 

 11 maximumscore 1  
De heer Wichers kiest voor belegging op basis van verhuuropbrengst/ 
optie 2b, want optie 2b levert een hoger bedrag op (€ 197.043,51) dan 
optie 1 (€ 157.074,92) op de achttiende verjaardag van Aaltje (en er was  
al gekozen voor optie 2b boven optie 2a bij vraag 9).  
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 3 
 

 12 maximumscore 2 

machine-uurtarief:
( )

249.550
46  5  7)× ×

 = 249.550
1.610

 = € 155,- 

 
 13 maximumscore 2 

 
Grondstof  0,93 × € 6,00 = €   5,58 
Loon   

25
60

 × € 42,- = 

 
€ 17,50 

Constante 
kosten  

 
15
60

 × €155,- = 

 
€ 38,75 
             

Standaard- 
kostprijs 

 € 61.83 

 
 14 maximumscore 2 

standaardhoeveelheid machine-uren: 
 

aluminium:  6.060
6

 =  1.010 uur 

 

titanium : 2.480
4

 =         620 uur + 

        1.630 uur 
 
efficiencyresultaat: (1.630 − 1.650) × € 155,- = € 3.100,- nadelig 
 

 15 maximumscore 2 
 
bezettingresultaat: (1.650 − 1.610) × € 155,- = € 6.200,- voordelig 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 4  
 

 16 maximumscore 1 
Bij een doorlopend krediet kunnen de afgeloste bedragen weer worden 
geleend, bij een persoonlijke lening kunnen de afgeloste bedragen niet 
meer worden geleend. 
 

 17 maximumscore 2 
Op basis van annuïteiten, omdat er bij elke kredietsom elke maandtermijn 
een vast bedrag bevat voor aflossing en rente. 
 

 18 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
de (constante) kosten van het afsluiten van het contract kunnen dan over 
een groter bedrag worden verdeeld. 
 
 

Opgave 5  
 

 19 maximumscore 2  
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
− minimale groei Alkmaar: 1,084 × 865 = 1.176 − 865 = 311 leden. 

potentiële ledengroei: 155 + 202 + 52 + 34 + 84 + 48 = 575 leden. 
− minimale groei Heerhugowaard: 1,084 × 312 = 424 − 312 = 112 leden 

potentiële ledengroei: 201 + 105 = 306 leden. 
 
Opmerking:  
Indien er verkeerd is afgerond, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 

 20 maximumscore 1  
Nee, de HockeyWinkel is een bv. 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 3 
 
Openingsbalans filiaal De HockeyWinkel Alkmaar bv per 1 juli 2009 
debet bedrag credit  bedrag 
Vaste activa  Eigen Vermogen    
Winkelinventaris   €   80.000 Aandelenvermogen  €  25.000 
Vlottende  
activa 

 Vreemd vermogen 
lang 

 €           0 

Voorraad goederen € 235.000 Vreemd vermogen 
kort 

 

Vooruitbetaalde 
bedragen 

€   16.500 Crediteuren  € 265.000 

Liquide middelen  Bankkrediet  €   42.000 
Kas €        500                   

 € 332.000  €  332.000 
toelichting:  
− crediteuren: 235.000 + 30.000 (dat deel van de winkelinventaris dat op 

1 juli 2009 nog niet is betaald) 
 

 22 maximumscore 2  
inkoopwaarde sportkleding 3e en 4e kwartaal:  

0,55 x 10
12

 × 72.000 = € 33.000,- 

 
 23 maximumscore 2  

Uit de motivering moet blijken dat er sprake is van een voorraadmutatie. 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 6  
Verwacht resultaat over het 3e en 4e kwartaal 2009 van het filiaal 

Alkmaar bv van de De HockeyWinkel bv 
 
Omzet   
- sportschoenen  € 180.000  
- hockeysticks  € 120.000  

- sportkleding 10
12

 × 72.000     €      60.000  

 -keepersets      €     60.000   
Totale omzet 3e en 4e kwartaal  € 420.000 
Kosten  
- inkoopwaarde sportschoenen  € 90.000  
- inkoopwaarde hockeysticks  € 48.000  
- inkoopwaarde sportkleding  € 33.000  
- inkoopwaarde keepersets  € 42.000  
Totale inkoopwaarde omzet 3e en 4e 
kwartaal 

 
 € 213.000 

Totale brutowinst  € 207.000 
Bedrijfskosten  
- huurkosten 6 × 5.500  € 33.000  
- loonkosten  € 59.800  

- verzekeringen 6
12

 × 5.400  € 2.700  

- rente bankkrediet  840 + 1.040   €  1.880  
- afschrijving winkelinventaris  
  6 × 1.200 

 € 7.200  

- toevoeging voorziening incourantheid 
  0,05 × 420.000 

 € 21.000  

- sponsoring (865 + 312) × 10
2

  € 5.885  

Totale bedrijfskosten  € 131.465 
Totaal resultaat  € 75.535 

 
Deelscores: 
• €   60.000,-  1 
• €   33.000,-  1 
• € 131.465,-  3 
• €   75.535,-  1 
 

 25 maximumscore 1  
Het filiaal in Alkmaar wordt geopend; het is in 2009 winstgevend. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 6  
 

 26 maximumscore 1 
Er is voor Zwiebel sprake van afnemerskrediet. Zwiebel betaalt de inkopen 
voordat zij de sjalotten ontvangt. 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord (twee noemen) is:  
− rentekosten; 
− ruimtekosten; 
− kosten van het afdekken van een risico. 
 

 28 maximumscore 1 
De economische voorraad op 1 mei is 16 + 25 – 28 = 13 ton. 
 
 

Opgave 7  
 

 29 maximumscore 2 
Balanswaarde 1 januari 2008   € 125.000,-  
Herwaardering       €     8.000,- + 
Investering        €     5.000,- + 
Balanswaarde 31 december 2008  € 128.000,-  - 
Afschrijvingskosten     €   10.000,-   
 

 30 maximumscore 2 
 

2.475
3 963.000 45.000

12 12
× + ×

 × 100% = 5% 
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Vraag Antwoord Scores

 31 maximumscore 2 
Bij aflossen: interest bankkrediet:                  400 
                    kosten boete 18.000 × 0,01 =         180 
                                                                                                 580    

Bij niet aflossen: interest 918.000 0,05
12

× × =                           675 

 
Besparing over 2008                                                              €   95,- 
 
 

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 
 
opgave 1 www.buzzer.nl 
bron 2, 4, 5 Landal GreenParks 
bron 3 Landal Makelaardij 
bron 6 VODW 070203-cle-mhe 

einde  949-0251-a-VW-2-c* 
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800025-1-030o 

Examen VWO 

2008 
 

 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
donderdag 22 mei
13.30 - 16.30 uur
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 800025-1-030o 2 lees verder ►►►

Opgave 1 
 
De productlevenscyclus geeft de ontwikkeling van de afzet van een product 
gedurende de tijd weer. De productlevenscyclus bestaat uit vijf fasen. 
 

2p 1 Noem de vijf fasen van de productlevenscyclus en plaats ze in de juiste 
tijdsvolgorde. 
 

2p 2 In welke fase van de productlevenscyclus kan er sprake zijn van een toename 
van het aantal productvarianten? Motiveer het antwoord. 
 

2p 3 In welke fase van de productlevenscyclus kan de afroomprijspolitiek toegepast 
worden? Motiveer het antwoord. 
 
 

Opgave 2  
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen (de informatiebronnen 1 tot en 
met 4), een uitwerkbijlage en een formuleblad. In informatiebron 1 staan de 
voorcalculatorische machinekosten per jaar bij machinale bestrating in 2007. In 
informatiebron 2 staat de kostprijsberekening van de machinale bestrating van 
het parkeerterrein van het voetbalstadion DS. Informatiebron 3 is de offerte van 
Brick-pavement aan voetbalvereniging DS. In informatiebron 4 staan de 
werkelijke kosten van de bestrating van het parkeerterrein. 
De uitwerkbijlage hoort bij de vragen 10 en 12. 
 
Brick-pavement bv is een onderneming die gespecialiseerd is in sierbestratingen 
van tuinen en pleinen. Sinds 2006 zijn de activiteiten uitgebreid met machinaal 
bestraten. Volgens regels uit de Arbeidsomstandigheden Wet (Arbowet) mogen 
oppervlakten van meer dan 1.500 m2 niet meer handmatig worden bestraat.  

1p 4 Noem een reden waarom de omzet van Brick-pavement kan toenemen door ook 
machinaal te gaan bestraten. 
 
Het personeel van Brick-pavement heeft cursussen gevolgd om machinaal te 
leren bestraten. Bij scholing wordt onderscheid gemaakt tussen bijscholing en 
omscholing.  

2p 5 Van welk soort scholing is er sprake bij het volgen van de cursussen door het 
personeel van Brick-pavement? Motiveer het antwoord. 
 
Om machinaal te bestraten zijn er machines aangeschaft door Brick-pavement. 
De voorcalculatorische gegevens met betrekking tot het machinaal bestraten zijn 
opgenomen in informatiebron 1.  

2p 6 Bereken het machine-uurtarief, gesplitst in een constant en een variabel deel.  
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Brick-pavement krijgt van voetbalvereniging DS uit Alkmaar het verzoek een 
offerte uit te brengen voor de bestrating van een parkeerterrein van 25.000 m2. 
Hiervoor heeft Brick-pavement een kostprijsberekening opgesteld 
(informatiebron 2) en op basis hiervan een offerte uitgebracht (informatiebron 3) 
aan het bestuur van de voetbalvereniging. 
 

1p 7 Waarom zijn de bedragen, opgenomen in de kostprijsberekening, exclusief btw?  
2p 8 Bereken de voorgecalculeerde winst die Brick-pavement op deze bestrating van 

het parkeerterrein denkt te behalen. 
2p 9 Van welk soort krediet is er sprake bij de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in 

de offerte? Motiveer het antwoord.  
 
De order wordt overeenkomstig de voorwaarden uit de offerte gegund aan Brick-
pavement. Uit de nacalculatie van Brick-pavement blijkt dat de omvang van de 
werkelijke kosten (informatiebron 4) niet overeenkomt met de omvang van de 
begrote kosten. Dit heeft tot gevolg dat de werkelijke winst bij deze opdracht 
afwijkt van de voorgecalculeerde winst. De directie probeert de oorzaken 
hiervan te achterhalen. 
 

2p 10 Bereken de werkelijke winst van het bestraten van het parkeerterrein door de 
omzet te vergelijken met de totale kosten. Vul hiertoe de uitwerkbijlage, 
behorende bij deze vraag, in. 
 

1p 11 Bereken het bedrag waarmee de voorgecalculeerde winst afwijkt van de 
werkelijke winst. Geef aan of deze afwijking een voordelig of nadelig verschil is. 

6p 12 Bereken de ontbrekende (deel)resultaten (zie formuleblad). Vul hierna de 
uitwerkbijlage, behorende bij deze vraag, in.  
 
In verband met het verschil tussen de werkelijke winst en de voorgecalculeerde 
winst, ontvangt de uitvoerder van het project (= de werknemer die de leiding had 
over de werkzaamheden bij de bestrating van het parkeerterrein) een 
uitnodiging voor een gesprek met de directie. 

2p 13 Voor welk(e) verschil(len), zoals vermeld in de uitwerkbijlage bij vraag 12, 
draagt de uitvoerder van het project de verantwoordelijkheid? Motiveer het 
antwoord. 
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Opgave 3 
 
In deze opgave wordt geen rekening gehouden met btw. 
 
Handelsonderneming Vorrink bv verstrekt de volgende gegevens over 2008: 
− Het bedrag van de debiteuren op de balans van 1 oktober bedraagt 
      € 310.000,- ; 
− De verwachte omzet over het 4e kwartaal bedraagt € 480.000,- ; 
− De inkoopwaarde van de verwachte omzet over het 4e kwartaal bedraagt 

€ 288.000,- ; 
− De voorraad op de balans van 1 oktober bedraagt € 96.000,-. 
 
Alle in- en verkopen vinden op rekening plaats en zijn regelmatig gespreid over 
de maanden binnen het kwartaal. 
De krediettermijn van de debiteuren is 2 maanden. 
De verwachte omzet voor het 1e kwartaal van 2009 bedraagt € 540.000,-. 
 

2p 14 Bereken de verwachte ontvangst van debiteuren in het 4e kwartaal van 2008. 
 
De inkoopwaarde van de omzet is bij Vorrink een vast percentage van de omzet. 
Vorrink koopt de goederen 1 maand vóór verkoop in. 
 

3p 15 Bereken de verwachte waarde van de ingekochte goederen in het 4e kwartaal 
van 2008. 
 

1p 16 Bereken het verwachte bedrag van de voorraad op de balans van 31 december 
2008. 
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Opgave 4 
 
Onderneming Barels nv is een onderneming die uit oud papier nieuw 
hoogwaardig papier maakt. 
Eind 2006 moet een machine worden vervangen. 
De directie van Barels heeft hiervoor verschillende offertes aangevraagd. Zij 
moet een keuze maken uit machine type XX of machine type YY. Ze kan bij de 
keuze gebruik maken van de methode van de terugverdientijd en van de 
methode van de netto contante waarde. Hiertoe laat zij het volgende overzicht 
opstellen. 
 
 Machine XX Machine YY 
Investeringssom  € 1.000.000,-  € 1.700.000,- 
Levensduur  4 jaar   5 jaar 
Jaarlijkse cash flows  € 450.000,-  € 500.000,-1) 
Restwaarde € 0,-  € 300.000,- 
Terugverdienperiode  ………..  3,4 jaar 
Netto contante waarde  € 184.375,51  ……….. 

1 deze cashflow is exclusief de restwaarde van het laatste jaar 
 
Barels heeft een rendementseis op het geïnvesteerde vermogen van 7% per 
jaar. 
 

1p 17 Bereken de terugverdienperiode van de investering in machine XX. Ga er van uit 
dat de cashflows gelijkmatig gespreid over het jaar ontvangen worden. 

3p 18 Bereken de netto contante waarde van de investering in machine YY 
(zie formuleblad). Ga er van uit dat de cashflows aan het eind van het jaar 
worden ontvangen. 
 
Over het algemeen geeft men de voorkeur aan de methode van de netto 
contante waarde boven de methode van de terugverdientijd.  

2p 19 Noem twee bezwaren van de methode van de terugverdientijd ten opzichte van 
de methode van de netto contante waarde bij het beoordelen van een 
investeringsbeslissing. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen (de informatiebronnen 5 tot en 
met 8) en een formuleblad. Informatiebron 5 geeft de balans per 1 januari 2007 
en de balans per 31 december 2007 van Piek nv. In informatiebron 6 staat het 
voorstel tot verdeling van de winst van 2007. Informatiebron 7 geeft de 
investeringsplannen van Piek voor 2008 en informatiebron 8 geeft de 
financieringswijze van deze investeringen. 
 
Een pensioenfonds heeft een deel van haar vermogen belegd in aandelen 
Piek nv. Piek is een industriële onderneming die zich bezighoudt met de 
fabricage van technisch hoogwaardige consumentenproducten. Het 
pensioenfonds heeft indertijd aandelen Piek gekocht onder andere, omdat het 
fonds tevreden was over de politiek van dividendstabilisatie die Piek hanteert. 
In het jaarverslag over 2007 heeft Piek balansen gepubliceerd  
(informatiebron 5). Het voorstel tot beschikbaarstelling van het dividend over 
2007 is in informatiebron 6 opgenomen.  
 

1p 20 Leg uit waarom een politiek van dividendstabilisatie door een belegger positief 
gewaardeerd kan worden. 

3p 21 Bereken het bedrag van de dividendreserve na het beschikbaar stellen van het 
dividend. 
 
De beleggingsanalist van het pensioenfonds heeft inzage gekregen in de  
investeringsplannen (informatiebron 7) en de financieringswijze  
(informatiebron 8) van deze plannen van Piek voor 2008. 

2p 22 Verklaar waarom Piek er, juist in het kader van haar investeringsplannen, de 
voorkeur aan geeft om het dividend uit te keren in de vorm van stockdividend in 
plaats van cashdividend. 

2p 23 Bij welke van de in informatiebron 8 genoemde wijzen van financiering wordt 
een beroep gedaan op de kapitaalmarkt?  

3p 24 Bereken het bedrag van het benodigde rekening-courantkrediet. 
 

Pagina: 900Voor 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).



 800025-1-030o 7 lees verder ►►►

De laatste maanden staat de beurskoers van het aandeel Piek onder druk. De 
beleggingsanalist van het pensioenfonds is van mening dat de beurskoers van 
een aandeel vooral bepaald wordt door de ontwikkeling van de rentabiliteit van 
het eigen vermogen en door de ontwikkeling van de intrinsieke waarde per 
aandeel. 
Hij zal voorstellen aan de directie van het pensioenfonds om de aandelen Piek  
te verkopen als door de uitvoering van de investeringsplannen van Piek en de 
wijze van financiering ervan: 
− de verwachte rentabiliteit van het eigen vermogen in 2008 lager zal liggen 

dan in 2007 en  
− de intrinsieke waarde per aandeel daalt ten opzichte van de intrinsieke 

waarde per aandeel na de winstverdeling op 1 januari 2008. 
 
De beleggingsanalist gaat eerst de verwachte ontwikkeling van de rentabiliteit 
van het eigen vermogen onderzoeken. 
De rentabiliteit over het totale vermogen over 2007 was 8,2% en zal over 2008 
tenminste 8,2% bedragen. In 2008 wordt op de lopende leningen van 
31 december 2007 niet afgelost. De interestkosten in 2008 nemen uitsluitend toe 
door het aantrekken van nieuw vreemd vermogen.  
 

2p 25 Zal de rentabiliteit van het eigen vermogen in 2008 ten opzichte van 2007, door 
het aan te trekken en te investeren nieuwe vreemde vermogen, gunstig of 
ongunstig worden beïnvloed? Motiveer het antwoord. 
 
Vervolgens gaat de beleggingsanalist de verwachte ontwikkeling van de 
intrinsieke waarde per aandeel onderzoeken. Hierbij wordt er vanuit gegaan, dat 
alle dividendbewijzen met betrekking tot het stockdividend zullen worden 
ingeleverd.  
 

3p 26 Bereken de intrinsieke waarde per aandeel op 1 januari 2008 nadat aan alle 
verplichtingen voortvloeiend uit de winstverdeling van 2007 is voldaan (zie 
formuleblad). 
 
De emissiekoers van de uit te geven aandelen is € 95,-. 

2p 27 Zal de intrinsieke waarde per aandeel door de emissie van aandelen stijgen, 
gelijk blijven of dalen? Motiveer het antwoord. 
 

1p 28 Welk advies zal de beleggingsanalist van het pensioenfonds aan de directie  
verstrekken? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 6 
 
De heer en mevrouw Lakeman hebben hun oog laten vallen op een woning met 
een koopprijs inclusief bijkomende kosten van € 300.000,-. Zij kunnen bij hun 
bank een hypothecaire lening afsluiten van € 225.000,- en hebben een voorkeur 
voor een hypothecaire lening die de eerste jaren de laagste netto maandlasten 
met zich meebrengt. 
 

1p 29 Noem een reden waarom de hypotheeknemer niet het volledige bedrag van 
€ 300.000,- wil financieren. 
 
In onderstaand overzicht zijn de totaal te betalen bedragen van twee soorten 
leningen (bij gelijke looptijden en gelijke interestpercentages) voor de heer en 
mevrouw Lakeman weergegeven: 
 
Soort lening Totaal te betalen (inclusief interest) 
Annuïteitenlening  € 434.904,-  
Spaarhypotheek  € 434.904,-  

 
Mevrouw en mijnheer Lakeman hebben een belastingvoordeel van 42% en gaan 
ervan uit dat dit percentage gedurende de looptijd van de lening hetzelfde blijft. 
Zij konden ook een lineaire lening (met dezelfde looptijd en hetzelfde 
interestpercentage als bovenstaande twee leningen) afsluiten maar deden dit 
niet vanwege de relatief hoge netto maandlasten aan het begin van de looptijd. 
 

2p 30 Waarom zijn bij een lineaire hypotheek de netto maandlasten aan het begin van 
de looptijd het hoogst? 

2p 31 Bereken het totale belastingvoordeel over de hele looptijd indien zij zouden  
besluiten om een annuïteitenlening te nemen voor hun hypothecair krediet. 
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Opgave 7 
 
De Cratemate is een product dat ontwikkeld is om de veiligheid tijdens het 
vervoeren van kratten (zoals bierkratten en boodschappenkratten) per fiets te 
verhogen. De producent geeft het recht (licentie) om het product te verkopen 
aan Innotiv bv. De producent van de Cratemate brengt Innotiv hiervoor een vast 
bedrag van € 1.480.000,- per maand in rekening plus € 2,- per Cratemate. 
Innotiv heeft daarnaast nog de volgende kosten: 
− € 3,- variabele kosten per Cratemate 
− € 920.000,- constante kosten per maand toegerekend aan het product 

Cratemate 
 
Innotiv heeft de verkoopprijs van de Cratemate vastgesteld op € 12,50. De afzet 
zal dan 3.500.000 stuks zijn. 
Aangezien de huidige situatie verliesgevend is, onderzoekt Innotiv de volgende 
twee alternatieven: 
a De onderhandelingen met de producent van de Cratemate openen om het 

vaste maandbedrag met 25% te verlagen onder gelijktijdige verhoging van 
het bedrag per Cratemate met 25%. De verkoopprijs en de afzet blijven 
ongewijzigd.  

b De verkoopprijs van de Cratemate met 20% verhogen. Hierdoor daalt de 
jaarafzet met 22%. De kosten blijven ongewijzigd ten opzichte van de 
uitgangssituatie. 

 
3p 32 Bereken bij alternatief a de break-even afzet (zie formuleblad) per jaar.  
2p 33 Bereken het resultaat per jaar bij alternatief a. Geef aan of het een voordelig of 

nadelig resultaat is. 
2p 34 Bereken het resultaat per jaar bij alternatief b. Geef aan of het een voordelig of 

nadelig resultaat is. 
 

einde  800025-1-030o* 
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Formuleblad 
 
Formules voor de beantwoording van de vragen 12, 18, 26 en 32 
 

 12 Efficiencyverschil: (sh − wh) × sp 
 
Prijsverschil: (sp − wp) × wh 
 

Bezettingsresultaat: (W − N) × C
N

 

 
sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
sp = standaardprijs 
wp = werkelijke prijs 
W = werkelijke bezetting 
N = normale bezetting 
C = constante kosten 
 

 18 i = p
100

 

 
E = K × (1 + i)n 
 
C = K × (1 + i)−n 
 

En = T × (1 + i) × 
n(1 + i) 1

i
−  

 

Cn = T × 
−− n1  (1 + i)

i
 

 
p = rentepercentage 
E= eindwaarde 
C= contante waarde 
K= kapitaal 
n= aantal perioden/aantal 
T= termijn 
 

 26 intrinsieke waarde per aandeel = totale eigen vermogen
aantal geplaatste aandelen

 

 

 32 break-even afzet = constante kosten
verkoopprijs  variabele kosten per product−
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Informatiebron 1  
 
Voorcalculatorische gegevens bij machinale bestrating 2007 
 
Constante machinekosten per jaar €  83.200 
Variabele machinekosten per jaar €  41.400 
Aantal machine-uren per dag 8 
Maximaal aantal werkbare dagen per jaar 250 
Normaal aantal werkdagen per jaar waarop bestraat 
wordt 

200 

Verwacht aantal werkdagen per jaar waarop bestraat 
wordt 

225 

Normaal aantal te bestraten m2 per dag 500 
 
 

Informatiebron 2 
 
Kostprijsberekening van de bestrating van het parkeerterrein 
voetbalstadion DS 
 
Oppervlakte: 25.000 m2 
 
directe kosten: 
 
− zand: 2.500 m3 à € 12,- € 30.000 
− betonklinkers: 1.125.000 à € 0,265  - 298.125 
− loon: 8 werknemers, 55 werkdagen van 8 uur à € 13,50 - 47.520 
− belijning parkeervakken - 4.355 
                          € 380.000 
 
indirecte kosten: 
 
gebruik machines: 50 dagen × 8 uur × € 75 -   30.000 
 
kostprijs € 410.000 
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Informatiebron 3 
 
Offerte 
 
Brick-pavement, stratenmakersbedrijf bv 
Postbus 23 
1718 AA  Hoogwoud 
 
 
Hoogwoud, 9 februari 2007, 
 
 
Bestuur voetbalvereniging DS 
Postbus 358 
1800 AJ  Alkmaar 
 
Geacht bestuur, 
 
Wij hebben het genoegen u te offreren voor de bestrating van een parkeerterrein 
naast het door u nieuw te bouwen voetbalstadion te Alkmaar. De bestrating 
kunnen wij voor u verzorgen voor een bedrag van € 512.295,- inclusief 19% btw.  
 
Voor het uitvoeren van de bestratingswerkzaamheden verwachten wij 55 dagen 
nodig te hebben. Wij kunnen u de oplevering van het parkeerterrein van 
25.000 m2 één week voor de geplande opening van uw nieuwe stadion op 
1 augustus 2007 garanderen, mits wij uiterlijk 7 mei 2007 met onze 
werkzaamheden kunnen beginnen. 
 
De betaling van de aanneemsom geschiedt in 3 termijnen van elk € 170.765,- 
steeds na afloop van een opgeleverd deel van het werk. De eerste op 31 mei 
2007, de tweede op 30 juni 2007 en de laatste termijn uiterlijk op 10 augustus 
2007. 
 
Uw reactie zien wij gaarne voor 1 april 2007 tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
H. Jonker
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Informatiebron 4 
 
Overzicht werkelijke kosten van de bestrating van het parkeerterrein 
voetbalvereniging DS 
 
− zand: 2.600 m3 à € 12,- 
− betonklinkers: 1.128.000 à € 0,27 
− loon: 8 werknemers die 55 dagen 8 uur per dag werkten à € 14,- per uur 
− belijning parkeervakken: € 5.895,- 
− constante machinekosten: € 22.000,- 
− variabele machinekosten: € 10.000,- 
− aantal dagen waarin het project werd uitgevoerd: 55 
− aantal dagen waarop machinaal werd bestraat: 53  
− aantal machine-uren per dag: 8 
 
 

Informatiebron 5 
 
Balansen van Piek per 1 januari 2007 en 31 december 2007 (× € 1.000.000,-) 
 
 31-12 01-01  31-12 01-01 
Immateriёle vaste 
activa 

 25  28 Aandelenvermogen  50  50 

Materiёle vaste 
activa 

 68,5  73 Aandelen in 
portefeuille 

 10  10 

Vlottende activa  46  40   40  40 
Liquide middelen  15  8 Algemene reserve  15,5  12,5
 Agioreserve  20  20 
 Dividendreserve  10  10 
 6% Obligatielening  36,3  41,6
 Rekening-courant 

krediet 
 10  6 

 Overige vlottende 
passiva 

 15,7  18,9

 Nettowinst na aftrek 
belasting 

 7  

    
  154,5  149   154,5  149 
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Informatiebron 6 
 
Voorstel tot verdeling van de winst 2007 
 
De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor 
om van de nettowinst na belasting € 5.000.000,- toe te voegen aan de algemene 
reserve. Het restant van de nettowinst na belasting is beschikbaar voor 
dividend. Ook dit jaar zal, evenals in voorgaande jaren, een dividendpercentage 
van 10 beschikbaar worden gesteld. Van het totale dividend zal € 3.000.000,- in 
aandelen worden uitgekeerd. De dividendbelasting is 15%. 
De nominale waarde per aandeel is € 20,- 
 
 

Informatiebron 7 
 
Investeringsplannen van Piek nv voor 2008 
 
Het grote succes bij de verkoop van onze producten in de afgelopen jaren had 
tot gevolg dat de onderneming de vraag nauwelijks meer aankon. Na een lange 
voorbereiding werd eind 2007 met groot succes het nieuwste interactieve 
computerspel ‘Wihi’ door ons op de markt gebracht. De vraag naar dit nieuwste 
spel was zo overweldigend, dat distributeurs te vaak ‘nee’ moesten verkopen. 
Wij zijn dan ook van plan in het komende jaar fors te investeren in nieuwe 
productiehallen, machines en personeel, opdat we zo snel mogelijk aan de 
toegenomen vraag tegemoet kunnen komen. 
De totale investeringssom bedraagt € 70.000.000,-. Over dit bedrag dient onze 
onderneming per 1 juli 2008 te beschikken. Het heeft ons zeer verheugd dat de 
Raad van Commissarissen een positief advies heeft gegeven aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders over de investeringsplannen en het 
financieringsvoorstel.  
Wij gaan er vanuit dat door de realisering van de investeringen de behaalde 
rentabiliteit over het totale vermogen van het afgelopen boekjaar in de toekomst 
minimaal gehandhaafd zal kunnen worden. 
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Informatiebron 8 
 
Financieringswijze van de investering in 2008 
 
De investeringen voor het jaar 2008 met betrekking tot de productie van Wihi 
zijn als volgt begroot: 
− aankoop productiehallen        € 25.000.000,- 
− ontwikkelingskosten/opleiding personeel     -  20.000.000,- 
− aankoop machines          -  15.000.000,- 
− voorraden                                 -  10.000.000,- 
                                        € 70.000.000,- 
 
De financiering van deze investeringen zal als volgt plaatsvinden: 
− Van de aanwezige liquide middelen op 31 december 2007 zal € 8.000.000,- 

gebruikt worden voor de investeringen. 
− Met betrekking tot de aankoop van de productiehallen geeft onze 

huisbankier een hypothecair krediet van 70% van de aankoopprijs. Over dit 
krediet moet jaarlijks achteraf op 31 december 5% interest worden betaald. 
Aflossing zal plaatsvinden in 10 gelijke jaarlijkse termijnen, voor het eerst op 
31 december 2009. 

− Alle zich nog in portefeuille bevindende aandelen na de winstuitkering over 
2007 zullen worden uitgegeven tegen een koers van € 95,-. 

− Een eventueel tekort kan worden gedekt uit het rekening-courant krediet. 
Hiervoor dient op jaarbasis 5,5% enkelvoudige interest te worden betaald. 

einde  800025-1-30b 800025-1-030b* 
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management & organisatie VWO 2008-1 
 

uitwerkbijlage 
 
  
 
 
 

 10  
omzet:  € …………… 
directe kosten:  
- zand:   € …………….  
- betonklinkers:  € …………….  
- loon:  € …………….  
- belijning parkeervlakken: € …………….  
indirecte kosten:  
- constante machinekosten: € …………….  
- variabele machinekosten: € …………….  
totale kosten: € …………… 
werkelijke winst: € …………… 

 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 12  
 Voordelig Nadelig 
Analyse van het verschil tussen 
voorgecalculeerde winst en werkelijke winst 
op project DS te Alkmaar 

  

Deelresultaten (in euro’s)   
 
Efficiencyverschil op 

  

- zand    1.200 
- betonklinkers ………. ………. 
- loon          0          0 
 
Prijsverschil op 

  

- zand          0          0 
- betonklinkers    5.640 
- loon ………. ………. 
 
Budgetresultaat belijning parkeervakken 

  
  1.540 

 
Budgetresultaat op constante machinekosten 

  

- efficiencyverschil    1.248 
- prijsverschil    1.200 
- bezettingsresultaat ………. ………. 
 
Budgetresultaat op variabele machinekosten 

  

- efficiencyverschil      368 
- prijsverschil      432 

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  800025-1-030u* 
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Correctievoorschrift VWO 

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 
 
 
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 70 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 
− introductiefase 
− groeifase 
− rijpheidsfase/volwassenfase 
− verzadigingsfase/stabilisatiefase 
− neergangsfase/aftakelingsfase/eindfase 
 
Opmerking: 
Wanneer niet in de juiste volgorde vermeld, maximaal 1 punt toekennen. 
 

 2 maximumscore 2 
• In de groeifase en/of rijpheidsfase, 1 
• want dan is er een sterke concurrentiestrijd dus proberen aanbieders 

zich te onderscheiden. 1 
 

 3 maximumscore 2 
In de introductiefase/groeifase, omdat een voldoende groot aantal kopers 
als eerste het product wil aanschaffen en daarvoor een hoge prijs wil 
betalen. 
 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− sneller bestraten 
− andere markten 
 

 5 maximumscore 2 
Er is sprake van bijscholing; de cursussen zijn bedoeld om het werk op 
een andere manier te doen. 
 

 6 maximumscore 2 

machine-uurtarief: 83.200
200  8× 

 + 41.400
225  8× 

 = 52 + 23 = € 75,- 

 
 7 maximumscore 1 

Bedragen in de kostprijsberekening zijn exclusief btw, omdat de betaalde 
btw kan worden teruggevorderd van de belastingdienst. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 2 

prijs van de offerte exclusief btw: 100
119

 × 512.295 = 430.500,- 

winst: 430.500 − 410.000 = € 20.500,- 
 

 9 maximumscore 2 
• Er is sprake van leverancierskrediet. 1 
• De leverancier wordt pas (deels) betaald, nadat hij een deel van de 

opdracht heeft uitgevoerd. 1 
 

 10 maximumscore 2 
omzet:  € 430.500 
directe kosten:  
- zand: 2.600 × 12 €        31.200  
- betonklinkers: 1.128.000 × 0,27 €      304.560  
- loon: 8 × 55 × 8 × 14 €        49.280  
- belijning parkeervlakken: €          5.895  
indirecte kosten:  
- constante machinekosten: €        22.000  
- variabele machinekosten: €        10.000  
totale kosten: € 422.935 
werkelijke winst: € 7.565 

 
 11 maximumscore 1 

afwijking ten opzichte van de voorgecalculeerde winst:  
20.500 − 7.565 = € 12.935,- nadelig  
 

 12 maximumscore 6 
efficiencyverschil op betonklinkers:  
• (1.125.000 − 1.128.000) × 0,265 = € 795,- nadelig 2 
prijsverschil op loon: 
• (13,50 − 14) × 8 × 8 × 55 = € 1.760,- nadelig 2 
bezettingsresultaat op constante machinekosten: 

• (53 dagen × 8 uur − 25.000
500

 × 8 uur) × 52 = € 1.248,- voordelig 2 

 
 13 maximumscore 2 

• De uitvoerder is verantwoordelijk voor de efficiencyverschillen, 1 
• omdat de hoeveelheidsverschillen ontstaan bij de uitvoering. 1 
 
 

Pagina: 917Voor 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).



 

 800025-1-030c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Opgave 3 
 

 14 maximumscore 2 
1
3310.000    480.000+ ×  = € 470.000,- 

 
 15 maximumscore 3 

inkoopwaarde van de omzet in % van de omzet: 

 288.000
480.000

 × 100% = 60% 

 
0,60 × ( 2 1

3 3  480.000    540.000 × + × ) =  € 300.000,- 
 

 16 maximumscore 1 
96.000 + 300.000 − 288.000 = € 108.000,- 
 
 

Opgave 4 
 

 17 maximumscore 1 

2 jaar + 100.000
450.000

 jaar = 2
92  jaar  

 
 18 maximumscore 3  

• De contante waarde van de cashflows: 

 2 3 4 5
€ 500.000  500.000  500.000  500.000  800.000        

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
+ + + +  = 

 467.289,72 +  436.719,36 +  408.148,94 +  381.447,61 +  570.388,94 = 
      2.263.994,57 2 
• De netto contante waarde: 
      2.263.994,57 − 1.700.000,- = € 563.994,57 1 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Er wordt geen rekening gehouden met de rendementseis op het 

geïnvesteerde vermogen. 
− Cashflows (en de restwaarde) die na de terugverdienperiode 

binnenkomen worden verwaarloosd. 
− De verdeling van de cashflows binnen en over de verschillende 

perioden wordt verwaarloosd. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 5 
 

 20 maximumscore 1 
Beleggers hebben meer zekerheid omtrent hun dividendinkomsten. 
 

 21 maximumscore 3 
• Uit te keren dividend 10% van 40.000.000  = 4.000.000,- 1 
• Hiervan komt  2.000.000 van de nettowinst 1 
• De resterende 2.000.000 komt ten laste van de dividendreserve. De 

dividendreserve bedraagt dan 10.000.000 −  2.000.000 = € 8.000.000,- 1 
 

 22 maximumscore 2 
De liquide middelen die anders uitgekeerd waren als cashdividend, zijn nu 
beschikbaar voor de financiering van de investeringen. 
 

 23 maximumscore 2 
− het plaatsen van aandelen 
− de hypothecaire lening 
 

 24 maximumscore 3 
benodigde financiering:  70.000.000 
eigen liquide middelen 8.000.000 
hypothecair krediet: 70% van 25.000.000 = 17.500.000 
opbrengst aandelenemissie: 

10.000.000 3.000.000
20

−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 × 95 = 33.250.000 

     58.750.000 
bedrag benodigd aanvullend rekening-courantkrediet  € 11.250.000 
 

 25 maximumscore 2 
De kosten van het aangetrokken vreemde vermogen zijn lager (5% en 
5,5%) dan de opbrengsten van dit geïnvesteerde vreemde vermogen 
(gelijk of groter dan 8,2%). 
De rentabiliteit van het eigen vermogen in 2008 ten opzichte van 2007 zal 
dus stijgen. 
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Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 3 
intrinsieke waarde op 1 januari 2008:  

91.500.000
(40.000.000  3.000.000)/20+

 = € 42,56 

 
toelichting: op het eigen vermogen op 1 januari 2008: 
(40 + 3) + (15,5 + 5) + 20 + (10 − 2) × 1 miljoen = 91.500.000 
 

 27 maximumscore 2 
Door de emissie van aandelen zal de intrinsieke waarde van een aandeel 
stijgen, want de emissieprijs (€ 95,-) van het aandeel is hoger dan de 
huidige intrinsieke waarde per aandeel.  
 

 28 maximumscore 1 
De verwachte rentabiliteit van het eigen vermogen stijgt (vraag 25). 
De intrinsieke waarde per aandeel stijgt (vraag 27). 
Er wordt aan beide voorwaarden voldaan, dus adviseert de 
beleggingsadviseur om de aandelen Piek niet te verkopen. 
 
 

Opgave 6 
 

 29 maximumscore 1 
Beperking risico van de bank. 
 

 30 maximumscore 2 
Bij een lineaire hypotheek zijn de aflossingen  aan het begin van de 
looptijd het hoogst vergeleken met de twee andere soorten leningen. 
 

 31 maximumscore 2 
(434.904 − 225.000) × 0,42 = € 88.159,68 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 7 
 

 32 maximumscore 3 
• Constante kosten = 920.000 + 1.480.000 × 0,75 = 2.030.000 1 
• Variabele kosten per product = 3 + 2 × 1,25 = 5,50 1 

• Break-even afzet = 2.030.000
12,50 - 5,50

 = 290.000 × 12 = 3.480.000 stuks 1 

 
 33 maximumscore 2  

3.500.000 × 7 − 2.030.000 × 12 = € 140.000 voordelig 
 

 34 maximumscore 2 
verkoopprijs per product = 12,50 × 1,2 = 15  
afzet = 3.500.000 × 0,78 = 2.730.000 stuks 
resultaat = 2.730.000 × (15 − 5) − 2.400.000 × 12 = € 1.500.000 nadelig 
 
 

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. 
 
 
 

einde  800025-1-030c* 

Pagina: 921Voor 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).



800049-2-030o 

Examen VWO 

2008 
 

 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag  18 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 

CITY PROFS 
AMSTERDAM 

 
Op zoek naar een financiële uitdaging? 

 
Kom dan bij City Profs werken. Wij bieden je de mogelijkheid het beste uit jezelf te halen. 
City Profs is gevestigd in Amsterdam en is een vooruitstrevende detacheringsorganisatie, gericht 
op ambitieuze Financiële Professionals (HBO/MBO+). 
Door de vele verzoeken van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar: 
 

Financieel Medewerkers - Administrateurs - Assistent Controllers 
 
Wij bieden HBO’ers en MBO’ers  
− Uitstekende arbeidsvoorwaarden 
− Leaseauto, bonus, etc. 
− Uitdagende opdrachten 
− Opleidingen & Trainingen 
− Werken bij toonaangevende bedrijven 
 
Ben je geïnteresseerd en op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Mail of stuur je sollicitatie & CV naar sollicitatie@cityprofs.nl 
Of kijk voor meer informatie op www.cityprofs.nl 
 

Joop Geesinkweg 999 | 1096 AZ AMSTERDAM | 020 561 60 52 | INFO@CITYPROFS.NL
 

 bron: Metro 28 februari 2007 
 
City Profs te Amsterdam is een onderneming die financiële medewerkers, 
administrateurs en assistent controllers in vaste dienstbetrekking neemt en deze 
vervolgens detacheert (= ‘uitleent’) aan ondernemingen, die daaraan behoefte 
hebben. 
 

1p 1 Is de advertentie van City Profs een voorbeeld van persoonlijke communicatie of 
van massacommunicatie? Licht het antwoord toe. 
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Jan Willemsen solliciteert naar een van bovengenoemde functies en wordt 
aangenomen bij City Profs. 
Vervolgens wordt Jan gedetacheerd bij Smit v.o.f., een groothandel in 
bloembollen, die een administrateur nodig heeft. 
Smit betaalt City Profs een bedrag per gewerkt uur dat hoger is dan het uurloon 
van iemand die bij haar in dienst is voor dezelfde werkzaamheden. 
 

2p 2 Geef twee redenen waarom Smit, ondanks de hogere loonkosten, toch gebruik 
maakt van de diensten van City Profs. 
 

2p 3 Behoren de loonkosten van Jan voor City Profs tot de variabele kosten of tot de 
constante kosten? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen drie informatiebronnen, de informatiebronnen 1 tot en 
met 3. In informatiebron 1 staan gegevens over de Peugeot 307. 
In informatiebron 2 staat informatie over het parkeervergunningenbeleid. 
In informatiebron 3 staat informatie over Green Wheels. 
 
In deze opgave blijven de btw en belastingen over de winst buiten beschouwing. 
 
Reclamebureau AdVerTi bv is opgericht in het voorjaar van 2007. Het bedrijf 
staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en 
heeft als vestigingsplaats (het centrum van) Utrecht. Hoewel het contact met de 
klanten via elektronische weg kan plaatsvinden, blijkt het persoonlijke contact 
tussen AdVerTi en de klant doorslaggevend bij het verwerven van opdrachten. 
Dit betekent dat de drie art directors regelmatig hun klanten moeten bezoeken 
met elk een eigen auto. 
 
AdVerTi wil de volgende twee vervoersalternatieven voor deze art directors 
onderzoeken: 
a Aanschaf van 3 personenauto’s. 
b Gebruik maken van het zogenaamde ‘autohuren’. Zie voor nadere informatie 

over het autohuren informatiebron 3. 
 
AdVerTi zal kiezen voor het goedkoopste alternatief. 
 
Bij de eventuele aanschaf van de personenauto heeft AdVerTi gekozen voor de 
Peugeot 307.  

2p 4 Bereken de totale maandelijkse afschrijvingskosten (met behulp van 
informatiebron 1) voor de auto’s als AdVerTi afschrijft met een vast percentage 
van de aanschafwaarde. 
 
Indien AdVerTi de auto’s aanschaft, heeft zij ook te maken met parkeerkosten in 
het centrum van Utrecht. 
Het parkeerbeleid in de gemeente Utrecht is onder andere vastgelegd in het 
uitgiftebeleid parkeervergunningen, waarvan in informatiebron 2 enkele 
passages zijn opgenomen. 
AdVerTi huurt in het centrum van Utrecht, het zogenaamde gebied 1, een pand 
van in totaal 210 m2. Het aantal personeelsleden bedraagt, omgerekend in 
fulltime banen, 6. 
AdVerTi beschikt bij het gehuurde pand niet over een eigen parkeerplaats, maar 
heeft voldoende aangetoond dat voor een verantwoorde bedrijfsvoering 
parkeervergunningen noodzakelijk zijn. 
Indien AdVerTi volgens het gemeentelijke vergunningenbeleid niet in 
aanmerking komt voor voldoende parkeervergunningen op straat, huurt zij in de 
dichtbij gelegen parkeergarage Wolvenplein aanvullende parkeerplaatsen. 
 

3p 5 Bereken voor 2008 de maandelijkse parkeerkosten voor AdVerTi. 
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3p 6 Bereken de totale maandelijkse constante kosten bij het vervoersalternatief a.  
In plaats van het zelf aanschaffen van auto’s kan AdVerTi ook gebruikmaken 
van het autohuren (alternatief b). In Utrecht heeft het bedrijf Green Wheels 
verspreid over de stad diverse Peugeots 307 klaarstaan die, na reservering, 
gebruikt kunnen worden. Aangezien Green Wheels een standplaats dichtbij 
AdVerTi heeft, lijkt dit voor AdVerTi een aantrekkelijk alternatief. 
 

1p 7 Waarom zou het uit commercieel oogpunt voor AdVerTi aantrekkelijker zijn om 
met eigen auto’s te rijden dan gebruik te maken van de auto’s van Green 
Wheels? 
 
AdVerTi beoordeelt de twee abonnementsvormen bij Green Wheels:  
het ‘personal’ en het ‘bel & rij’ abonnement. 
AdVerTi gaat bij de keuze tussen beide abonnementsvormen uit van 
onderstaande aanvullende gegevens: 
− Een art director maakt uitsluitend tijdens de piekuren gebruik van een auto. 
− Er bestaat een vast verband tussen het aantal kilometers dat een art director 

moet reizen en het aantal piekuren dat hij over een auto moet kunnen 
beschikken.  Per klant moet een art director gemiddeld 100 kilometer rijden 
en voor reistijd en overleg 2,5 piekuren over een auto kunnen beschikken. 

− De prijs van een liter benzine bedraagt gemiddeld € 1,52. 
 

1p 8 Geef een bedrijfseconomische verklaring voor het hanteren van een piek- en 
dalurentarief, zoals Green Wheels doet.  

2p 9 Leg uit dat autohuren vergeleken met aanschaf van auto’s met name voordelig 
is voor die bedrijven, die relatief weinig kilometers rijden. Gebruik in het 
antwoord de begrippen variabele en constante kosten. 

4p 10 Bereken vanaf hoeveel klanten per maand het ‘bel & rij’ abonnement voor 
AdVerTi goedkoper is dan het ‘personal’ abonnement. 
 
Verder is bekend dat een art director gemiddeld 30 klanten per maand bezoekt. 

2p 11 Voor welk vervoersalternatief (aanschaf of autohuren) zal AdVerTi kiezen? 
Motiveer het antwoord. 
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Opgave 3 
 
Bij de beoordeling van bedrijven spelen kengetallen een belangrijke rol. Uit 
onderstaande tabel 1 blijkt de grootte (op basis van het balanstotaal) van het 
betrokken bedrijf van invloed te zijn op de uitkomst van de diverse kengetallen.  
Uit onderstaande tabel 2 blijkt de bedrijfstak in het midden- en kleinbedrijf (MKB) 
waarin het betrokken bedrijf actief is, van invloed te zijn op de uitkomst van de 
diverse kengetallen. 
 
Tabel 1  Financieringskengetallen van het bedrijfsleven 2006 
Grootte (op basis 
van balanstotaal) 

 Current ratio =  
Vlottende activa 
Vlottende passiva

 x 100%

 Solvabiliteit = 
eigen vermogen 
totaal vermogen 

 x 100%

kleinbedrijf 165 26 
middenbedrijf 156 23 
grootbedrijf 128 34 

 bron: Financiering MKB 
 
Tabel 2  Financieringskengetallen voor het MKB naar sector, 2006 
Bedrijfstak Current ratio 

(in procenten) 
Solvabiliteit 
(in procenten) 

Industrie 157 21 
Bouwnijverheid 163 25 
Autosector 161 19 
Groothandel 162 24 
Detailhandel 178 23 
Horeca 104 12 
Transport 132 29 
Zakelijke diensten 
(banken, verzekeraars) 

154 23 

Persoonlijke diensten 148 25 
Totaal MKB 157 23 

 bron: Financiering MKB 
 

2p 12 Op grond van welk gegeven uit tabel 1 zou het grootbedrijf bij een bank eerder 
een lager rentepercentage op een banklening kunnen bedingen dan het 
kleinbedrijf? 
 
De voorraden worden op de balans gewaardeerd tegen de inkoopwaarde. 
In de detailhandel worden soms voorraden onder de inkoopwaarde verkocht. 

1p 13 Noem een reden waarom in de detailhandel soms voorraden onder de 
inkoopwaarde verkocht worden. 
 

2p 14 Welk gevolg heeft het onder de inkoopwaarde verkopen van voorraden voor de 
current ratio? Motiveer het antwoord. 
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Als maatstaf voor de liquiditeit wordt ook dikwijls de quick ratio gebruikt. De 
current ratio en de quick ratio kunnen, afhankelijk van de bedrijfstak, sterk van 
elkaar verschillen. 

2p 15 Noem twee bedrijfstakken uit tabel 2 waarin de current ratio sterk afwijkt van de 
quick ratio. Verklaar het antwoord. 
 
 

Opgave 4 
 
Akkerman bv is een onderneming die zich onder andere bezighoudt met de 
fabricage van kartonnen verhuisdozen. De standaardkosten per 1.000 kartonnen 
verhuisdozen zijn: 
 
materiaal: 40 kg à € 17,50 = € 700,- 
direct loon: 12 uur à € 45,- = - 540,- 
machinekosten: 12 uur à € 50,- = - 600,- 
standaardkosten € 1.840,- 
 
Voor de maand april 2008 bedroeg de begrote productie 45.000 verhuisdozen. 
Achteraf blijkt dat in april 2008 50.000 verhuisdozen zijn geproduceerd.  
Hiervoor was nodig: 
− materiaal: 2.200 kg, waarvoor € 37.400,- is betaald; 
− direct loon: 620 uur, waarvoor € 29.450,- is betaald; 
− machinekosten: 600 uur, waarvan de kosten € 30.000,- zijn geweest. 
 

2p 16 Bereken het nacalculatorische budgetresultaat over april 2008. Vermeld of er 
sprake is van een voordelig of nadelig resultaat. 
 

2p 17 Bereken het efficiencyverschil op de materiaalkosten. Geef aan of er sprake is 
van een voordelig of nadelig verschil (zie formuleblad). 
 

2p 18 Bereken het prijsverschil op de directe loonkosten. Geef aan of er sprake is van 
een voordelig of nadelig verschil (zie formuleblad). 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen (de informatiebronnen 4 tot en 
met 8) en een uitwerkbijlage. In informatiebron 4 staat informatie over de 
soorten bevrachtingscontracten in de scheepsvaart. In informatiebron 5 staan 
gegevens over de markt waarin de Gas Pioneer wordt geëxploiteerd.  
In informatiebron 6 staan de criteria voor nieuwe investeringen van Aqunia bv. In 
informatiebron 7 staan gegevens over de financiering van de aankoop van de 
Gas Pioneer. In informatiebron 8 staan gegevens over de resultatenbegroting  
van de exploitatie van de Gas Pioneer.  
 
Aqunia bv is een onderneming die particulieren de mogelijkheid biedt om deel te 
nemen in haar aandelenvermogen, dat geïnvesteerd wordt in zeeschepen. 
De belangrijkste kenmerken van deze investeringen van Aqunia zijn: 
− Aqunia investeert in verschillende typen bestaande zeeschepen (van  

droge-ladingbulkcarriers tot gastankers en van chemicaliëntankers tot 
offshore-vaartuigen).  

− Aqunia verhuurt het schip via een zogenaamd bevrachtingscontract. 
 
Aqunia heeft onder meer als doelstelling dat de winsten van jaar tot jaar niet 
sterk fluctueren. 

2p 19 Waarom kiest Aqunia dan voor investeringen in verschillende typen 
zeeschepen? 
 
In informatiebron 4 worden de verschillende bevrachtingscontracten in de 
scheepvaart beschreven.  

2p 20 Met welk bevrachtingscontract zal Aqunia bovenstaande doelstelling het beste  
kunnen realiseren? Licht het antwoord toe door beide contracten op twee punten 
te vergelijken. 
 
Aqunia heeft per 1 mei 2008 de mogelijkheid de 12 jaar oude gastanker Gas 
Pioneer (zie informatiebron 5) te kopen. 
De directie van Aqunia heeft criteria opgesteld waaraan een eventuele nieuwe 
investering moet voldoen (zie informatiebron 6). 
Ter financiering van de aankoop van de Gas Pioneer heeft Aqunia bij de 
Hollandsche Bank Unie (HBU) een aanvraag ingediend voor een hypothecaire 
lening aangevuld met een rekening-courantkrediet.  
 

2p 21 Noem twee voordelen voor Aqunia om de financiering van de Gas Pioneer niet 
geheel met een hypothecaire lening, maar gedeeltelijk met een rekening-
courantkrediet te financieren (zie informatiebron 7). 

3p 22 Beoordeel of aan de in informatiebron 6 opgenomen criteria 1 en 2 wordt 
voldaan. 
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Voor de beoordeling van criterium 3 en 4 stelt Aqunia eerst een 
resultatenbegroting voor 2009, het eerste volledige kalenderjaar dat zij het schip 
Gas Pioneer in bezit heeft, op. Bij de berekening van de interestkosten van het 
rekening-courantkrediet gaat Aqunia, gezien de stijgende marktrente, uit van 
een gemiddeld interestpercentage vanaf 1 januari 2009 van 4,2 per jaar.  
 

4p 23 Bereken welk bedrag Aqunia in 2009 in de resultatenbegroting (met betrekking 
tot de Gas Pioneer) moet opnemen met betrekking tot de interestkosten van het 
vreemde vermogen als Aqunia het door HBU verstrekte vermogen per  
1 mei 2008 opneemt. 

3p 24 Bereken voor 2009 de begrote winst na belasting (met betrekking tot de Gas 
Pioneer) door op de uitwerkbijlage de resultatenbegroting in te vullen (zie 
informatiebron 8). 

2p 25 Bereken met welk bedrag de begrote winst na belasting (met betrekking tot de 
Gas Pioneer) vanaf 1 januari 2010 jaarlijks toeneemt door de aflossing op de 
hypothecaire lening. 
 
Aqunia heeft met behulp van onder andere de voorafgaande uitkomsten de 
volgende cashflows met betrekking tot de investering in de Gas Pioneer 
berekend: 
 
jaar cashflow 

(in euro’s) 
gecumuleerde cashflow 

(in euro’s) 
2008 334.925,00 334.925,00 
2009 507.500,00 842.425,00 
2010 518.018,75 1.360.443,75 
2011 528.537,50 1.888.981,25 
2012 539.056,25 2.428.037,50 
2013 549.575,00 2.977.612,50 

Opmerking: 
− de cashflows zijn exclusief de schrootwaarde van de Gas Pioneer 
− de cashflows komen gelijkmatig over het jaar binnen 

 
2p 26 Beoordeel of de terugverdientijd van de investering in de Gas Pioneer voldoet 

aan het in informatiebron 6 opgenomen criterium 3. 
 

3p 27 Beoordeel of Aqunia besluit het schip de Gas Pioneer te kopen door na te gaan 
of aan elk van de vier criteria wordt voldaan. 
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Opgave 6 
 
Playstation 3 schaars artikel  
 
AMSTERDAM- De kans is klein dat gamesliefhebbers eind volgende week 
zonder reservering een Playstation 3 (PS3) kunnen bemachtigen. Sony 
beschikt in de Benelux over 50.000 exemplaren van deze nieuwe 
spelcomputer. Ongeveer 44.000 daarvan zijn al gereserveerd bij 
winkelketens, zei productmanager Bernard Groeneveld van het Japanse 
elektronicaconcern donderdag. 
 
Sony brengt de PS3, die de strijd aangaat met de Xbox 360 van Microsoft en 
de Wii van Nintendo volgende week vrijdag op de Europese markt. Er zijn 
ongeveer een miljoen stuks PS3 beschikbaar. Het concern legde de console 
al in november vorig jaar in winkels in de Verenigde Staten en Japan. De 
Europese versie moest worden uitgesteld, omdat er door productieproblemen 
te weinig spelcomputers voorhanden waren. 
 
Sony brengt in Europa voorlopig alleen de dure versie van de PS3 op de 
markt. Deze console kost € 599,- en is daarmee veel duurder dan de Xbox 
360 en de Wii. In het Sony apparaat is echter een Blue-rayspeler ingebouwd, 
waarmee films haarscherp zijn te zien op een plat beeldscherm. Sony hoopt 
met de PS3 een doorbraak van Blue-ray te bewerkstelligen.  
 
 bron, De Telegraaf, 15 maart 2007(gewijzigd) 
 

1p 28 In welke fase van de levenscyclus van een product bevond de Playstation 3 van 
Sony zich volgens het artikel, eind maart 2007 in de Benelux? 
 

1p 29 Van welk soort merk is er sprake bij de Sony Playstation 3? 
 

2p 30 Door welke twee omstandigheden kon Sony de afroomprijspolitiek bij de 
Playstation 3 succesvol toepassen in 2007? 
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Opgave 7 
 
Het saldo van de spaarrekening van mevrouw Vriend is op 1 januari 2002 bij de 
invoering van de euro omgezet van guldens in euro’s. Op 1 januari 2008 wordt 
op deze spaarrekening de interest over het afgelopen jaar, zijnde € 676,18 
bijgeschreven. De bank vergoedt op de spaarrekening 3,75% samengestelde 
interest per jaar. Er zijn geen tussentijdse opnamen en stortingen geweest en 
het rentepercentage bleef ongewijzigd. 
 

2p 31 Bereken het bedrag in euro’s dat op 1 januari 2008 op de spaarrekening stond 
(zie formuleblad). 

2p 32 Bereken de gekweekte interest van 1 januari 2002 tot en met 
31 december 2007. 
 
 
 

einde  
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Formuleblad 
 
Formules voor de beantwoording van de vragen  17, 18 en 31 
 
 

17 en 18 Efficiencyverschil (sh − wh) × sp 
Prijsverschil (sp − wp) × wh 
 
sh = standaardhoeveelheid 
wh = werkelijke hoeveelheid 
sp= standaardprijs 
wp= werkelijke prijs 
 

 31 i = p
100

 

 
E = K × (1 + i)n 
 
C = K × (1 + i)−n 
 

En = T × (1 + i) × 
n(1 + i) 1

i
−  

 

Cn = T ×  
−− n1  (1 + i)

i
 

 
 
p = rentepercentage 
E= eindwaarde 
C= contante waarde 
K= kapitaal 
n= aantal perioden/aantal termijnen 
T= periodieke termijnen 
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Informatiebron 1  
Gegevens Peugeot 307 bij een gebruiksduur van 3 jaar 
 

 
 
Aanschafprijs Peugeot 307 3-deurs XR 1.4 - 16V       € 20.970 
Geschatte inruilwaarde na 3 jaar               €   5.850 
Onderhoudscontract voor 3 jaar, eenmalig             €      828 
Motorrijtuigenbelasting per kwartaal              €        81 
Premie All Risk verzekering per jaar              €      468 
Interestlasten per maand                 €        45 
 
Brandstofverbruik:     6,25 liter benzine voor 100 km 
Parkeervergunning per jaar:  nog berekenen 
 
bron: Cito 
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Informatiebron 2 
 
PARKEREN VOOR BEDRIJVEN  
 
UITGIFTEBELEID PARKEERVERGUNNINGEN 2007 
De gemeente Utrecht voert een sturend parkeerbeleid dat primair gericht is op 
het creëren van een bereikbare en leefbare stad. 
Probleem in Utrecht is dat er onvoldoende ruimte is om aan elke bewoner, aan 
elk bedrijf of aan elke doelgroep het aantal vergunningen te verlenen, dat hij 
wenst. Zou dat wel gedaan worden, dan zou de leefbaarheid en bereikbaarheid 
in het geding komen. 
 
Om de beschikbare parkeerruimte zo eerlijk mogelijk tussen de diverse 
belanghebbenden te verdelen, is een Parkeerplaatsenverordening opgesteld, 
met daaraan gekoppeld een uitgiftebeleid. Hierin zijn objectieve criteria 
vastgelegd, die aangeven welke belanghebbenden wel/niet voor een 
parkeervergunning in aanmerking komen. Gelijkheid is hiermee gewaarborgd en 
willekeur wordt daardoor tegengegaan. Beide zijn beginselen van algemeen 
behoorlijk bestuur. 
Ook wordt onderscheid gemaakt in het gebied waarvoor de vergunning wordt 
aangevraagd. In de binnenstad worden strengere criteria gehanteerd dan in de 
wijken daarbuiten (schil), omdat er hier nu eenmaal minder (parkeer)ruimte te 
vergeven is dan daarbuiten. Hierbij speelt mede het feit dat de binnenstad goed 
bereikbaar is met alternatieve vervoermiddelen als fiets, bus en tram en het 
gemeentelijk beleid is om deze alternatieve vervoerswijzen te stimuleren. 
 
ZAKELIJKE VERGUNNINGEN 
Algemene criteria: 
a Het bedrijf dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
b De noodzaak van de vergunning voor de bedrijfsvoering dient voor de eerste 

en volgende vergunningen te worden aangetoond; 
c Het bedrijf kan in aanmerking komen voor de eerste parkeervergunning als 

het aan voorwaarden a en b voldoet; 
d De uitgifte van de extra (tweede en volgende) parkeervergunning is 

gekoppeld aan het aantal fulltime medewerkers (fte) én het bruto 
vloeroppervlak (bvo). Zie de hierna volgende tabel. Aan beide criteria (fte en 
bvo) moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor extra 
parkeervergunningen; 

e Eigen parkeergelegenheid wordt afgetrokken van het aantal 
parkeervergunningen waarvoor men in aanmerking komt. 

 
 

Pagina: 936Voor 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).



 800049-2-030b 5 lees verder ►►►

AANTAL PARKEERVERGUNNINGEN IN 
RELATIE TOT BVO EN FTE 2008 

bvo + fte centrum bvo + fte schil aantal volgende 
vergunningen 

fte ≥ 03 + bvo ≤ 250 m2 fte ≥ 03 + bvo ≤ 125 m2 1 
fte ≥ 10 + bvo > 250 m2 fte ≥ 05 + bvo > 125 m2 2 
fte ≥ 20 + bvo > 500 m2 fte ≥ 10 + bvo > 250 m2 3 
fte ≥ 30 + bvo > 750 m2 fte ≥ 15 + bvo > 375 m2 4 
enz. enz. enz. 

 
PARKEERVERGUNNING  
(per kwartaal) 

 
2008 

bewonersvergunning gebied 1                 €    49,35 
bewonersvergunning gebied 2  €    14,70 
bewonersvergunning gebied 3  €    14,70 
zakelijke vergunning gebied 1  €  148,05 
zakelijke vergunning gebied 2  €    73,50 
zakelijke vergunning gebied 3  €    73,50 

 
 
TARIEVEN VAN DE PARKEERGARAGE 
WOLVENPLEIN  
(per jaar) 

 
2008 

  
bewoners gebied 1  €  3.036 
zakelijk gebied 1 € 3.036 

 bron: gemeente Utrecht (gewijzigd) 
 
 

Informatiebron 3 
 
Green Wheels. Hoe werkt het? 
De auto's staan op vaste gereserveerde parkeerplaatsen in de stad. Je kunt op 
ieder moment een auto reserveren via onze website of per telefoon. Je ziet 
meteen wat de dichtstbijzijnde beschikbare auto is, deze wordt voor jou 
gereserveerd. Je kunt nu direct de auto pakken. Je opent de auto met onze 
‘Paspartoe’ chipcard. Toets de pincode in op de boordcomputer en je kunt 
wegrijden. Onderweg kun je met een tankpas bij alle benzinestations in 
Nederland op rekening van Green Wheels tanken. Na afloop zet je de auto weer 
terug op dezelfde parkeerplaats. De boordcomputer heeft het aantal uren en 
kilometers geregistreerd. Maandelijks ontvang je een overzicht van jouw 
autoritten, enkele dagen later wordt het verschuldigde bedrag van jouw bank- of 
girorekening afgeschreven.  
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Tarieven 
Je kunt een Paspartoe aanvragen voor het hele bedrijf of medewerkers een 
eigen Paspartoe geven. Vraag een ‘personal’ abonnement per medewerker aan 
als je iemand een eigen Paspartoe wilt geven en maandelijks een overzicht wilt 
ontvangen met zijn of haar autoritten. Vraag een ‘bel & rij’ abonnement aan als 
je met alle medewerkers gebruik wilt maken van hetzelfde abonnement. Naast 
de vaste abonnementskosten is bij elke abonnementsvorm een bedrag per 
gereden kilometer verschuldigd plus, afhankelijk van het tijdstip dat de auto 
gebruikt wordt, een bedrag per uur. 
 
 personal 

abonnement 
bel & rij abonnement 

abonnement per maand €  5,00 € 100,- 
kilometerprijs €  0,10 400 km vrij, daarboven € 

0,10 
piekuurtarief €  5,00 € 4,00 
daluurtarief €  2,50 € 2,00 
aantal verzekerde 
bestuurders 

1 het aantal dat u opgeeft 

 
De kilometerprijs en de vrije kilometers zijn exclusief benzinekosten. De 
benzinekosten per kilometer worden aan de hand van de gemiddelde marktprijs 
maandelijks opnieuw vastgesteld. Dit bedrag wordt bij het kilometertarief 
opgeteld.  
 
 personal abonnement bel & rij abonnement 

piekuren ma t/m vrij 
08:00-18:00 uur 

ma t/m zon 
08:00-00:00 uur 

daluren 
ma t/m vrij 

18:00-08:00 uur 
en in het weekend 

ma t/m zon 
00:00-08:00 uur 

 
Iedere auto is inclusief  
− All-Risk verzekering en ongevallen inzittendenverzekering.  
− Lidmaatschap ANWB-wegenwacht.  
− Tankpas voor alle benzinestations in Nederland.  
− Gereserveerde parkeerplaats. 
 

bron: Green Wheels 
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Informatiebron 4  
 
Bevrachtingscontracten in de scheepvaart 
 
In de scheepvaart zijn twee bevrachtingscontracten te onderscheiden: 
a Rompbevrachting: 

De overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt een 
zeeschip zonder bemanning langdurig ter beschikking te stellen aan de 
wederpartij, de huurder. De huurder exploiteert dan het schip en zorgt voor 
bemanning, onderhoud, verzekeringen etc.  

b Tijdbevrachting: 
De overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt een 
zeeschip met bemanning tijdelijk ter beschikking te stellen aan de 
wederpartij, de huurder. De verhuurder exploiteert dan het schip en zorgt 
voor bemanning, onderhoud, verzekeringen etc. 

 
 

Informatiebron 5 
 
De Gas Pioneer en de markt waarin de Gas Pioneer wordt geëxploiteerd 
 
De Gas Pioneer is een gastanker, die beschikt over een hogedrukcompressor 
om aan boord gassen om te zetten in vloeistof. Het schip beschikt over vier 
gastanks met een totale capaciteit van 1.500 m3 en behoort daarmee tot de 
kleinere schepen, die zowel op zee als op de Rijn kunnen varen om kleine 
havens in Europa te bevoorraden. 
Het transport over water van petrochemische gassen, vloeibare 
petroleumgassen, ammoniak en vinylchloride neemt nog steeds in omvang toe. 
Dit is een gevolg van de ook in Europa toenemende industriële productie.  
In Europa zijn 42 schepen actief. Er worden tot nu toe zeer weinig nieuwe 
gastankers gebouwd. Belangrijke opdrachtgevers in het marktsegment van de 
Gas Pioneer zijn Shell, Norske Hydro, Texaco en ExxonMobil. 
Het gastransport is intensief. De gastankers zijn gemiddeld vier à vijf vaardagen 
onderweg met één lading. Per maand vaart een gastanker zes tot zeven keer uit 
met een nieuwe lading.  
 
De investering in de Gas Pioneer is als volgt: 
Aanschafprijs schip      € 3.210.000,- 
Aankoopkosten       €    291.600,- 
Totaal          € 3.501.600,- 
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Informatiebron 6 
 
Criteria voor nieuwe investeringen van Aqunia bv 
 
1 De markt van het type schip waarin geïnvesteerd wordt, moet in Europa 

voldoende groeikansen bieden. Aanvullend geldt dat op jaarbasis een schip 
minimaal 280 dagen moet kunnen varen. 

2 Maximaal wordt voor € 1.500.000 aan eigen vermogen per schip 
geïnvesteerd.  

3 De investering moet, gemeten over de verhuurperiode, voldoende cashflow 
genereren, zodat de terugverdientijd van de investering bereikt wordt  
binnen 4 jaar. Daarbij dient cashflow opgevat te worden als winst na 
belasting plus afschrijving. Cashflows worden geacht gelijkmatig over het 
jaar binnen te komen. 

4 Voor aandeelhouders moet een resultaat op het geïnvesteerde vermogen 
behaald worden van minimaal 7% op jaarbasis. De winst na belasting wordt 
volledig in de vorm van dividend ter beschikking gesteld. Bij berekening van 
het resultaat op het geïnvesteerde vermogen wordt het in een kalenderjaar 
behaalde resultaat uitgedrukt in een percentage van het geïnvesteerde 
eigen vermogen op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar. Het 
vereiste resultaat op het geïnvesteerde vermogen geldt voor het eerste 
volledige kalenderjaar en de aansluitende kalenderjaren van de investering.  
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Informatiebron 7 
 
Financiering van de Gas Pioneer 
 
De Hollandsche Bank Unie nv (HBU) gevestigd te Rotterdam, is bereid per 
1 mei 2008 aan Aqunia een hypothecaire lening te verstrekken van 
€ 1.650.000,- en een aanvullend rekening-courantkrediet ter grootte van 
€ 450.000,- ten behoeve van de aankoop van het schip Gas Pioneer onder de 
volgende voorwaarden: 
− Via een notariële akte wordt op de Gas Pioneer het recht van hypotheek 

gevestigd voor een periode van maximaal 6 jaar. Voor een rentevaste 
periode van 6 jaar berekent HBU 5,1% interest per jaar. Afwijkende 
rentevaste perioden zijn in onderling overleg bespreekbaar. 

− Aqunia verplicht zich ertoe deze hypothecaire lening lineair in 6 jaar af te 
lossen. Extra aflossingen zijn alleen mogelijk tegen een nader te bepalen 
boete. 

− Als er sprake is van verkoop van het schip binnen deze periode van 6 jaar, 
lost Aqunia de hypothecaire lening op het moment van verkoop volledig 
boetevrij af. 

− Rente en aflossing van de hypothecaire lening zijn jaarlijks verschuldigd op 
1 mei, voor het eerst op 1 mei 2009. 

− Het rekening-courantkrediet is dagelijks opzegbaar en de rente is variabel. 
Per 1 mei 2008 is de rente 3,9% op jaarbasis. De rente is per de eerste van 
elke maand verschuldigd, voor het eerst op 1 juni 2008. 

− Naar verwachting zal Aqunia in 2008 en 2009 niets aflossen op het 
rekening-courantkrediet. 
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Informatiebron 8 
 
Begroting van opbrengsten en kosten van de exploitatie van de Gas 
Pioneer 
 
− Het schip wordt via een rompbevrachtingscontract met ingang van 

1 mei 2008 verhuurd tot 1 mei 2014. De opbrengst bedraagt € 1.800,- per 
dag. Daarbij wordt een maand gelijkgesteld aan 30 dagen. 

− De afschrijving van het schip vindt plaats met gelijke bedragen per maand. 
Aqunia gaat daarbij uit van een restwaarde (aan het einde van de 
verhuurperiode) die gelijk is aan de schrootwaarde van het schip. Deze 
schrootwaarde bedraagt € 1.000.000,- en is op elke moment te realiseren. 

− Informatie over de interestkosten van het vreemd vermogen is opgenomen in 
informatiebron 7. 

− De overige kosten bedragen 2,5% van de huuropbrengst. 
− De verschuldigde vennootschapsbelasting kent de volgende tariefstructuur: 

• over de eerste € 25.000,- aan winst: 20% belasting  
• over de winst tussen € 25.000,- en € 60.000,-: 23,5% belasting  
• over de resterende winst: 25% belasting. 
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management & organisatie VWO 2008-2 
 

uitwerkbijlage 
 
  
 
 

 24 Resultatenbegroting 2009 met betrekking tot de Gas Pioneer 
 
Opbrengsten   
Huuropbrengst  € 
Kosten:   
Afschrijvingskosten €    408.600,-  
Interestkosten vreemd vermogen €  
Overige kosten €  
  € 
Winst voor belasting  € 
Vennootschapsbelasting  € 
Winst na belasting  € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
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 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 67 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 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores

 
Opgave 1 

 
 1 maximumscore 1 

Massacommunicatie, want er wordt niet een geselecteerde doelgroep 
benaderd. 
 

 2 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Smit maakt gebruik van de expertise van City Profs die de medewerker 

heeft beoordeeld. 
− Minder administratieve kosten met betrekking tot de loonadministratie, 

want dit loopt via City Profs. 
− De detacheringsovereenkomst loopt net zo lang als Smit behoefte 

heeft aan de medewerker. 
 

 3 maximumscore 2 
Constante kosten want City Profs betaalt een vaste beloning per periode 
aan Jan (Jan heeft een vast dienstverband). 
 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
(20.970 5.850)   3  € 1.260,-

36
−  

 × =  

 
 5 maximumscore 3 

(148,05  2) 3.036  
3 1

+
×

2
 = € 351,70 

 
Toelichting: 
AdVerTi krijgt op basis van criteria a en b 1 parkeervergunning. 
Op basis van criterium d ontvangt zij nog 1 volgende parkeervergunning. 
Zij zal voor 1 auto in parkeergarage Wolvenplein een parkeerplaats 
moeten huren. 
 

 6 maximumscore 3 

1.260 + 351,70 + 828
36

 × 3 + 81 × 3
3

 + 468
12

 × 3 + 45 × 3 =  

1.260 + 351,70 + 69 + 81 + 117 + 135 = € 2.013,70 
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 1 
Eigen auto’s maken het mogelijk om eigen reclame-uitingen te voeren, dat 
kan bij Green Wheels niet. 
 

 8 maximumscore 1 
Green Wheels probeert daarmee een betere benutting van haar wagenpark 
te bereiken (zodat een kleiner maar intensiever benut wagenpark volstaat). 
 

 9 maximumscore 2  
Bij autohuren zijn de constante kosten relatief laag, maar de variabele 
kosten per eenheid hoog (kilometerprijs en uurtarief). Bij autobezit zijn de 
constante kosten hoog, maar de variabele kosten per eenheid relatief laag. 
Autohuren is dus met name voordelig als het aantal kilometers en daarmee 
het aantal uren (beide bepalen de variabele kosten) beperkt zijn. 
 

 10 maximumscore 4 
Stel Y = aantal klanten per maand. 
Kosten ‘personal’ abonnement: 
3 ×  5 + 2,5 ×  5 ×  Y + 100 × 0,10 × Y = 15 + 22,5Y 
 
Kosten ‘bel & rij’: 
100 + 2,5 × 4 × Y + 100 × 0,10 × Y − 400 × 0,10 = 60 + 20Y 
 
15 + 22,5Y > 60 + 20Y 
Y > 18 klanten per maand 
 
Opmerking 
Als er wordt gerekend met 1 personal abonnement, dan 1 punt in 
mindering brengen. 
 

 11 maximumscore 2 
Benzinekosten zijn in beide alternatieven gelijk, dus blijven buiten 
beschouwing. 
Het totaal aantal klanten is 3 ×  30 = 90, dus is het ‘bel & rij’ abonnement 
goedkoper. Autohuren kost dan maandelijks: 60 + 20 × 90 = € 1.860,- 
Auto aanschaf kost maandelijks € 2.013,70 (zie vraag 6), 
dus alternatief b, ‘autohuren’, is het goedkoopste alternatief en hiervoor zal 
AdVerTi kiezen. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 3 
 12 maximumscore 2 

De solvabiliteit van het grootbedrijf is hoger dus is er relatief meer eigen 
vermogen ten opzichte van het totaal vermogen dan bij het kleinbedrijf.  
(Het eigen vermogen is buffervermogen, dus loopt de bank minder risico 
bij de kredietverstrekking). 
 

 13 maximumscore 1 
voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
− opruimen van incourante producten 
− liquideren van de onderneming 
 

 14 maximumscore 2 
De current ratio verslechtert, omdat de posten kas/debiteuren met een 
geringer bedrag toenemen dan het bedrag waarmee de post voorraad 
afneemt. 
 

 15 maximumscore 2 
voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
− groothandel 
− detailhandel 
− autosector 
Deze bedrijfstakken houden in het algemeen grote voorraden aan ten 
opzichte van de overige vlottende activa. 
 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 2 

nacalculatorisch budget: 50.000 × 1.840
1.000

 = € 92.000,- 

 
werkelijke kosten (37.400 + 29.450 + 30.000) € 96.850,-
budgetresultaat  € 4.850,- nadelig 
 

 17 maximumscore 2 
efficiencyverschil:  
(50.000 × 0,04 − 2.200) × 17,50 = € 3.500,- nadelig 
 

 18 maximumscore 2 
prijsverschil:  

(45 × 620 − 29.450) = € 1.550,- nadelig 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 5 
 

 19 maximumscore 2 
De verschillende typen schepen worden ingezet in zeer uiteenlopende 
sectoren (chemie, metaal, oliewinning etcetera) waardoor de winst 
gestabiliseerd kan worden bij tegenvallers in één bepaalde sector. 
 

 20 maximumscore 2 
voorbeelden van goede antwoorden: 
− Rompbevrachting, want daar is sprake van langdurige verhuur in 

tegenstelling tot de tijdelijke verhuur bij tijdbevrachting. 
− Rompbevrachting, want bij tijdbevrachting is er het risico van weinig 

vraag naar het schip waardoor de verhuurtarieven kunnen gaan dalen. 
− Rompbevrachting, want onvoorziene onderhoudskosten (motorstoring, 

verscherpte milieu-eisen) komen voor rekening van de huurder in 
tegenstelling tot tijdbevrachting waar ze voor rekening van de 
verhuurder komen. 

 
 21 maximumscore 2 

voorbeelden van goede antwoorden: 
− Overtollige liquide middelen kunnen aangewend worden om het 

rekening-courantkrediet boetevrij af te lossen; op de hypothecaire 
lening kan alleen extra afgelost worden na betaling van een boete. 

− Bij een dalende marktrente dalen de interestkosten van het rekening-
courantkrediet, maar liggen de interestkosten van de hypothecaire 
lening vast. 

− De huidige rentevoet rekening-courantkrediet ligt lager dan de 
rentevoet van de hypothecaire lening. 

− Een aflossing op het rekening-courantkrediet is opnieuw op te nemen. 
 

 22 maximumscore 3 
• criterium 1  2 

− Er zijn voldoende groeikansen, want de ook in Europa toenemende 
industriële productie leidt tot een toename van vervoer van gas 
over water en in Europa is slechts een beperkt aantal gastankers 
actief en vindt nauwelijks nieuwbouw plaats. 

− Een gastanker vaart minimaal:  
4 × 6 × 12 = 288 dagen > 280 dagen. 

• criterium 2 1 
− Benodigd eigen vermogen:  

3.501.600 − 1.650.000 − 450.000 = € 1.401.600 < € 1.500.000 
Aan beide criteria wordt voldaan. 
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Vraag Antwoord Scores

 23 maximumscore 4 
• interestkosten hypothecaire lening: 

jaarlijkse aflossing: 1.650.000
6

 = 275.000 1 

• 1.650.000 × 0,051 × 4
12

 + (1.650.000 − 275.000) × 0,051 × 8
12

 = 

74.800 2 
• interestkosten rekening-courantkrediet: 

450.000 × 0,042 = 18.900 
totale interestkosten: 74.800 + 18.900 = € 93.700 1 

 
 24 maximumscore 3 

Opbrengsten:   
Huuropbrengst  €   648.000,- 
Kosten:   
Afschrijvingskosten €    408.600,-  
Interestkosten vreemd vermogen €      93.700,-  
Overige kosten €      16.200,-      
  €   518.500,-
Winst voor belasting  €   129.500,- 
Vennootschapsbelasting  €     30.600,-
Winst na belasting  €     98.900,- 

 
Toelichting: 
huuropbrengst  360 × 1.800                                     =    648.000 
afschrijving                                            = 408.600 
interestkosten vreemd vermogen  = 93.700 
overige kosten 0,025 × 648.000   = 16.200
winst voor belasting                              = 129.500 
vennootschapsbelasting 
25.000 × 0,20 + 35.000 × 0,235 + 69.500 × 0,25  = 30.600
winst na belasting   = €  98.900 
 

 25 maximumscore 2 
Jaarlijks wordt op interest bespaard: 275.000 × 5,1% = 14.025 
Minder interest betekent een toename van verschuldigde 
vennootschapsbelasting van 25% van de besparing. 
Dus uiteindelijk neemt de winst na belasting toe met: 
14.025 × 75% = € 10.518,75 
 

 26 maximumscore 2 
Er moet voor 1 mei 2012 € 3.501.600 worden terugverdiend. Dit wordt niet 
gerealiseerd. 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 3 
criterium 4: 
− In 2009 bedraagt het rendement op het geïnvesteerde vermogen: 

98.900
1.401.600

 = 7,06%. 

− Aangezien in de jaren 2010 en volgende de winst na belasting stijgt en 
het eigen vermogen gelijk blijft, zal het rendement op het 
geïnvesteerde vermogen stijgen en steeds boven het minimum van 7% 
liggen. 

Aan criterium 1, 2 en 4 wordt voldaan, maar aan criterium 3 niet, dus zal 
Aqunia niet investeren in het schip Gas Pioneer. 
 
 

Opgave 6 
 

 28 maximumscore 1 
de introductiefase  
 

 29 maximumscore 1 
Fabrikantenmerk of A-merk 
 

 30 maximumscore 2 
• Door het beperkte aanbod in relatie tot de vraag 1 
• Er is geen concurrerend product 1 
 
 

Opgave 7 
 

 31 maximumscore 2 
bedrag op de spaarrekening op 1 januari 2008: 
676,18
0,0375

 = 18.031,47 + 676,18 = € 18.707,65 

 
 32 maximumscore 2 

bedrag op de spaarrekening op 1 januari 2002: 
18.707,65 × 1,0375−6 = € 15.000,- 
gekweekte interest: 18.707,65 − 15.000 = € 3.707,65 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni 2008 naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
opgave 1 Metro, 28 februari 2007 
opgave 2 Cito, gemeente Utrecht (gewijzigd), Green Wheels 
opgave 3 Financiering MKB 
opgave 6 De Telegraaf, 15 maart 2007(gewijzigd) 
 
 

einde  800049-2-030c*
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700025-1-030o 

Examen VWO 

2007 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
maandag 21 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
 
Analisten verdeeld over plannen goedkope iPods 
 
Een week geleden schreven wij dat Apple komende maand tijdens de Macworld 
Expo in San Francisco zeer waarschijnlijk een aantal goedkope nieuwe iPods 
zal introduceren. Analisten zijn echter verdeeld over de opvatting dat Apple 
goedkope iPods op de markt moet gaan brengen.  
Apple heeft, tijdens de presentatie van de financiële cijfers over 2003, laten 
weten dat de iPod voor behoorlijk wat omzet zorgt. In 2003 heeft de verkoop van 
de iPods 121 miljoen dollar opgeleverd, 128% meer dan in 2002. Juist hierom 
vindt Tim Deal, analist bij Technology Business Research, het niet nodig dat 
Apple goedkope iPods gaat verkopen. Het bedrijf is al marktleider en zou niet 
zijn relatief goede marges op moeten offeren om klanten zover te krijgen 
goedkopere iPods te kopen, terwijl ze ook de duurdere modellen wel 
aanschaffen. 
 
  bron: Tweakers.net 2005 
 
 

2p 1 In welke fase van de productlevenscyclus bevond de iPod zich in 2003? 
Motiveer het antwoord met behulp van bovenstaand artikel.  
 
Het is nog onduidelijk of Apple voor de iPod de afroomprijspolitiek zal 
toepassen.  
Om de afroomprijspolitiek succesvol te kunnen toepassen moet een product aan 
een aantal voorwaarden voldoen. 

2p 2 Noem twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de 
afroomprijspolitiek succesvol toe te kunnen passen. 

1p 3 WeIk commercieel risico is verbonden aan het voeren van de 
afroomprijspolitiek?  
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Opgave 2  
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen, de informatiebronnen 1 tot en 
met 4. In informatiebron 1 is informatie opgenomen over zowel de Nederlandse 
markt voor raamkozijnen over de periode 2003-2006 als over de omzet en de 
nettowinstmarge van Expansie bv. Informatiebron 2 gaat over de woningbouw- 
en kantorenbouwmarkt. In informatiebron 3 staan bedrijfsgegevens van 
Expansie bv en in informatiebron 4 zijn bedrijfsgegevens van Windres  
opgenomen. 
 
In deze opgave blijven de btw en de vennootschapsbelasting buiten 
beschouwing. 
 
De industriële onderneming Expansie bv produceert raamkozijnen en verkoopt 
deze op de Nederlandse markt aan aannemers. De verkoop van Expansie bv is 
gericht op twee marktsegmenten: 
− de woningmarkt; 
− de kantorenmarkt. 
 
In informatiebron 1 zijn omzetgegevens opgenomen van de Nederlandse markt 
en de omzetgegevens van Expansie bv in de periode 2003-2006. Daarnaast 
staan gegevens over behaalde nettowinstmarges van Expansie bv in dezelfde 
periode. 

1p 4 Is bij verkoop van raamkozijnen van Expansie bv aan aannemers sprake van 
directe distributie of van indirecte distributie? Motiveer het antwoord. 
 

2p 5 Welk marktsegment leverde in 2006 de hoogste bijdrage in euro’s aan de winst 
van Expansie bv? Motiveer het antwoord. 
 
Als in de naaste toekomst de Nederlandse markt een te geringe groei doormaakt 
is het management van Expansie bv van plan om een buitenlandse onderneming 
over te nemen. 
 
Het management wil daarom een inschatting maken over de verwachte 
marktontwikkeling in Nederland na 2006. Zij geeft de afdeling marketing de 
opdracht om de ontwikkeling in de bouwactiviteiten in Nederland (zie 
informatiebron 2) te onderzoeken.  

2p 6 Noem aan de hand van informatiebron 2, voor elk segment waarop Expansie bv 
actief is één reden waarom de verwachte afzet in Nederland niet sterk zal 
toenemen. 
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Expansie bv ziet uitbreiding van de activiteiten in het buitenland als een goede 
mogelijkheid om verder te groeien. Daarvoor wil zij Windres overnemen.  
De directie van Windres is positief gestemd over een eventuele overname. In 
een oriënterend gesprek zijn beide directies overeengekomen dat zij de 
aandeelhouders zullen voorstellen om de overname te financieren door middel 
van een aandelenruil. De aandeelhouders van Windres zullen hun aandelen 
omruilen tegen aandelen Expansie bv.  
In het oriënterend gesprek van de directies is besloten om te onderzoeken   
op welke wijze de ruilverhouding van de aandelen zal worden vastgesteld.  
Twee mogelijkheden zullen onderzocht worden. De eerste mogelijkheid is om de 
ruilverhouding vast te stellen op basis van de intrinsieke waarde per aandeel, de 
tweede mogelijkheid is om de ruilverhouding vast te stellen op grond van de 
contante waarde van de verwachte cashflows per aandeel.  
 

2p 7 Bereken met behulp van informatiebron 3 de intrinsieke waarde op 
31 december 2006 van een aandeel Expansie bv.  
 
Wil men op basis van de intrinsieke waarde de juiste ruilverhouding vaststellen 
dan moeten beide ondernemingen dezelfde waarderingsmethoden 
(informatiebronnen 3 en 4) hanteren. Uit de balansen blijkt dat de vaste activa 
door de ondernemingen niet op dezelfde wijze zijn gewaardeerd.  
 

2p 8 Op grond van welk balansgegeven kan men vaststellen dat een van de 
ondernemingen de vaste activa waardeert op basis van de actuele waarde? 
Motiveer het antwoord.  
 
Als men bij Windres dezelfde waarderingsmethode toepast als bij Expansie bv 
dan bedraagt de totale intrinsieke waarde van Windres op 31 december 2006  
€ 1.267.200,-.  

2p 9 Bereken mede met behulp van de informatiebronnen 3 en 4 hoeveel aandelen 
van Expansie bv een aandeelhouder van Windres ontvangt voor één aandeel 
Windres, indien men uitgaat van de intrinsieke waarde per aandeel op 
31 december 2006. 
 
Voor de vaststelling van de ruilverhouding op basis van de contante waarde van 
de cashflows hebben de directies vastgesteld dat ze uitgaan van de periode 
2007 tot en met 2011.  

2p 10 Bereken met behulp van informatiebron 3 de jaarlijkse cashflow van Expansie bv 
indien de jaarlijkse afschrijvingen in de periode 2007 tot en met 2011 gelijk zijn 
aan die van 2006 (zie formuleblad).  
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De contante waarde op 1 januari 2007 van de cashflows van 2007 tot en met 
2011 bedraagt voor Windres € 221,15 per aandeel. Het contant maken is 
geschied tegen 6% rente per jaar. 

3p 11 Bereken hoeveel aandelen Expansie bv een aandeelhouder van Windres  
ontvangt voor één aandeel Windres indien men uitgaat van de contante waarde 
van de cashflows per aandeel (zie formuleblad). 

1p 12 Geef een reden waarom het in het algemeen zinvoller is om een overnamebod 
te baseren op de contante waarde van de verwachte cashflows per aandeel in 
plaats van op de intrinsieke waarde per aandeel. 
 
 

Opgave 3 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Aangezien de aanschaf van een bietenrooimachine voor een individuele 
landbouwer te kostbaar is, schakelen landbouwers tijdens de bietencampagne 
een loonwerkersbedrijf in. 
Loonwerkersbedrijf Mulder bezit een bietenrooimachine, die in 2003  
aangeschaft is voor € 362.000,-. De normale bezetting van deze machine 
bedraagt 600 uren per jaar. 
Het machine-uurtarief is € 75,-; hiervan dient € 10,- als dekking van de variabele 
machinekosten en € 65,- als dekking van de constante machinekosten. 
Mulder calculeert op basis van het aantal te rooien hectaren en gaat er vanuit, 
dat één hectare bieten gerooid wordt in een half uur. 
 
Over 2006 zijn voor Mulder de volgende nacalculatorische gegevens bekend: 
− 530 ingezette machine-uren; 
− 1.100 hectare bieten gerooid; 
− € 42.000,- constante machinekosten. 
 

2p 13 Bereken over 2006 het efficiencyverschil op machine-uren in euro’s (zie 
formuleblad). Geef aan of het verschil voordelig of nadelig is. 
 

2p 14 Bereken over 2006 het prijsverschil op de constante machinekosten (zie 
formuleblad). Geef aan of het verschil voordelig of nadelig is. 
 

1p 15 Geef een mogelijke oorzaak voor het ontstaan van een prijsverschil op de 
constante machinekosten. 
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Opgave 4 
 
Horecaonderneming De Smulpaap heeft op 31 oktober 2004 een 6%-lening 
afgesloten ten bedrage van € 100.000,-. 
Op deze lening wordt jaarlijks, voor het eerst op 31 oktober 2005, een bedrag 
van € 10.000,- afgelost. De interest wordt per halfjaar achteraf betaald op 
30 april en 31 oktober. 
De onderneming stelt een liquiditeitsbegroting en een resultatenbegroting over 
2007 op, alsmede een verwachte balans per 31 december 2007. 
 

2p 16 Bereken welk bedrag staat / welke bedragen staan op de resultatenbegroting 
over 2007 in verband met deze 6%-lening.  
 

2p 17 Bereken welk bedrag staat / welke bedragen staan op de liquiditeitsbegroting 
over 2007 in verband met deze 6%-lening. 
 
Op de balansen van De Smulpaap komen de volgende categorieën voor: 
− vaste activa;  
− vlottende activa;  
− liquide middelen;  
− eigen vermogen;  
− lang vreemd vermogen; 
− kort vreemd vermogen. 
 
Op de balans per 31 december 2007 moet een bedrag opgenomen worden in 
verband met de interest van de 6%-lening. 

2p 18 Bereken het bedrag dat in verband met de interest van de 6%-lening op de 
balans van 31 december 2007 moet worden opgenomen en geef aan onder 
welke categorie dit bedrag vermeld moet worden. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen drie informatiebronnen, de informatiebronnen 5 tot en 
met 7. In informatiebron 5 is een kostenbegroting opgenomen van de te houden 
reünie van het Norbertus College. Informatiebron 6 gaat over de huur van de 
feesttent voor de reünie. In informatiebron 7 staan gegevens over de 
buffetmogelijkheden voor de reünie. 
 
Het Norbertus College te Middelburg viert in januari 2007 haar gouden jubileum. 
Eén van de jubileumactiviteiten is een reünie voor alle oud-leerlingen en 
medewerkers.  
Het organisatiecomité is in april 2006 met de voorbereidingen begonnen. Daarbij 
gaan de plannen uit naar een volledig verzorgde dag inclusief optredens van 
semi-professionele bands, een dinerbuffet en een foto-cd-rom met oude 
klassenfoto’s.  
Na het ontwikkelen van diverse plannen is in september 2006 mede op basis 
van een logistieke planning een begroting van de kosten gemaakt (zie 
informatiebron 5).  
 

2p 19 Geef met twee voorbeelden aan welke logistieke problemen kunnen spelen bij 
het organiseren van deze reünie. 
 
Het Norbertus College is voor de reünie niet btw-plichtig. Dit houdt enerzijds in 
dat over de bijdrage van reünisten geen btw verschuldigd is, maar anderzijds dat 
de door het Norbertus College betaalde btw niet van de fiscus teruggevorderd 
kan worden. 

2p 20 Zijn de in informatiebron 5 opgenomen bedragen inclusief of exclusief btw? 
Motiveer het antwoord. 
 
Normaal bezoekt veertig procent van de oud-leerlingen een reünie van een 
middelbare school. Bij de begroting is daarom uitgegaan van 2.500 reünisten.  
Aangezien een dergelijk groot aantal personen niet alleen in school ontvangen 
kan worden, is besloten op het basketbalveld voor de school een feesttent en 
een garderobetent te laten opbouwen. De kosten van de feesttent en 
toebehoren moeten nog begroot worden. 

4p 21 Geef een gespecificeerde berekening van de kosten die voor de feesttent en 
toebehoren in de begroting opgenomen moeten worden (zie informatiebron 6). 
 
Het Norbertus College wil op de reünie geen verlies lijden en aan alle reünisten 
dezelfde bijdrage in rekening brengen. 

2p 22 Bereken bij welke bijdrage per reünist de kosten precies gedekt worden. 
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Na het vaststellen van de bijdrage per reünist is de inschrijving geopend. Eind 
november 2006 blijkt dat met name de nog studerende oud-leerlingen de 
bijdrage te hoog vinden. Uiteindelijk melden zich 2.000 betalende reünisten aan, 
aanmerkelijk minder dan aanvankelijk geschat. 
Het organisatiecomité ziet zich nu voor het probleem gesteld, dat de 
deelnemersbijdrage ontoereikend is om alle begrote kosten te dekken. 

2p 23 Bereken het verlies dat ontstaat omdat zich minder reünisten hebben aangemeld 
dan begroot. 
 
Het organisatiecomité wil de vastgestelde bijdrage niet aanpassen maar wel het 
voorcalculatorische verlies wegwerken. Daartoe ziet het comité twee 
mogelijkheden: 
1 Het personeel van het Norbertus College krijgt het buffet niet gratis 

aangeboden, maar betaalt de prijs die het Norbertus College aan de 
cateraar moet betalen. 

2 Het personeel van het Norbertus College betaalt niet mee, maar er wordt 
een eenvoudiger buffet (zie informatiebron 7) tegen een lagere prijs besteld 
voor alle 2.000 reünisten en 150 personeelsleden.  

 
1p 24 Bepaal het bedrag dat het organisatiecomité bespaart bij het uitvoeren van 

mogelijkheid 1.  
 

3p 25 Bereken wat de maximale prijs per persoon van het buffet mag zijn als men voor 
mogelijkheid 2 zou kiezen. 
 

2p 26 Zullen mogelijkheid 1 en mogelijkheid 2 leiden tot het wegwerken van het 
financieel tekort? Motiveer het antwoord.  
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Opgave 6 
 
Van handelsonderneming Schell bv zijn de onderstaande begin- en eindbalans 
bekend: 
 

Balansen per 1 januari 2006 en 31 december 2006 na winstverdeling  
(× € 1.000,-) 

 31-12-06 01-01-06  31-12-06 01-01-06 
Vaste activa 1.080 1.040 Eigen 

vermogen 
750 700 

Vlottende activa 500 350 Lang vreemd 
vermogen  

650 750 

Liquide 
middelen 

60 
   

150 
   

Kort vreemd 
vermogen  

240 
   

90 
   

 1.640 1.540  1.640 1.540 
 
Overige gegevens over 2006:  
− de kosten van het vreemd vermogen bedroegen € 57.850,-; 
− de aflossing op het lang vreemd vermogen vond plaats op 1 oktober 2006; 
− de winst bedraagt € 50.000,- en is gelijkmatig over het jaar behaald; 
− bij het berekenen van het gemiddeld kort vreemd vermogen moet worden 

uitgegaan van dit vermogen op 1 januari en 31 december. 
 

2p 27 Bereken het interestpercentage van het gemiddeld vreemd vermogen over 2006 
(zie formuleblad).  
 
De onderneming overweegt op 1 januari 2007 de aanschaf van vaste activa ter 
waarde van € 250.000,-. Men verwacht een opbrengst van dit vermogen van 
8,5%.  
Schell bv heeft bij de bank geïnformeerd of een gehele of gedeeltelijke 
financiering van deze aanschaf mogelijk is. Volgens de accountmanager van de 
bank is financiering mogelijk indien het solvabiliteitspercentage van Schell bv 
niet onder de 160% komt te liggen. 

2p 28 Bereken welk bedrag Schell bv maximaal bij de bank kan lenen als aan de 
solvabiliteitseis van 160% moet worden voldaan (zie formuleblad).  
 
De bank heeft aangegeven dat zij voor de aangevraagde lening een interest van 
6,7% per jaar in rekening zal brengen. 

2p 29 Wat voor invloed heeft deze investering in vaste activa en de financiering 
daarvan met de banklening, op de winst van de onderneming? Motiveer het 
antwoord.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Handelsonderneming “De Jutter” is op 1 januari 2005 opgericht en handelt in 
authentieke kruidenlikeuren, waaronder het “Texels lam”. Op 1 februari 2007 
heeft de onderneming 3.000 flessen “Texels lam” op voorraad, bestaande uit de 
onderstaande partijen: 
− 1.000 flessen gekocht op 5 december 2006 tegen € 12,- per fles; 
− 2.000 flessen gekocht op 15 januari 2007 tegen € 11,95 per fles. 
 
De handelsonderneming hanteert bij de voorraadwaardering de lifo-methode. 
 
In de maand februari 2007 vinden met betrekking tot het “Texels lam” de 
volgende in- en verkopen plaats: 
−   2 februari: inkoop van 2.000 flessen voor € 20.000,-;  
− 10 februari: verkoop van 2.500 flessen voor € 37.500,-; 
− 16 februari: verkoop van 1.000 flessen voor € 14.750,-. 
 

2p 30 Bereken de brutowinst over februari 2007 op basis van het lifo-systeem. 
 

1p 31 Bereken de waarde van de eindvoorraad op 28 februari 2007. 
 
Voor het berekenen van de grootte van de brutowinst maakt het verschil of het 
lifo-systeem wordt gehanteerd of het fifo-systeem.  

2p 32 Zal de brutowinst voor “De Jutter” op de in februari verkochte flessen 
“Texels lam” hoger, lager of gelijk blijven als “De Jutter” de fifo-methode zou 
toepassen? Motiveer het antwoord zonder berekening. 
 

einde  700025-1-030o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 
 
Formules voor de beantwoording van de vragen 10, 11, 13, 14, 27 en 28. 
 

 10 cashflow = winst na belastingen + afschrijvingen 
 

 11 gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/termijnen 
 
formules: 

i = p
100

 

C = K × (1 + i)-n 

Cn = T × 
-n1  (1 + i)

i
−  

E = K × (1 + i)n 

En = T × (1 + i) × 
n (1 + i) -1

i
 

 
 13 efficiencyverschil = (SH − WH) × SP 

WH = werkelijke hoeveelheid 
SH = standaardhoeveelheid 
SP = standaardprijs 
 

 14 prijsverschil = begrote constante kosten − werkelijke constante kosten 
 

 27 IVV = interestkosten
gemiddeld vreemd vermogen

 × 100% 

 

 28 solvabiliteitspercentage = totaal vermogen
totaal vreemd vermogen

 × 100% 
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Informatiebron 1 
 
Nederlandse markt van raamkozijnen 2003-2006 
 
Omzet Nederlandse markt en omzet van Expansie bv in de periode  
2003-2006 
 

omzet Expansie bv (× € 1.000) 
jaar 

totale omzet 
Nederlandse markt  

(× € 1.000) totaal segment 
woningmarkt 

segment 
kantorenmarkt 

2003 200.000 1.000 300 700 
2004 240.000 1.000 200 800 
2005 270.000 1.600 800 800 
2006 200.000 1.800       1.100 700 

 
Nettowinst in procenten van de door Expansie bv in het segment behaalde 
omzet in de periode 2003-2006 
 
jaar segment woningmarkt segment kantorenmarkt 
2003 25% 20% 
2004 25% 21% 
2005 30% 25% 
2006 30% 25% 
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Informatiebron 2 
 
De woning- en kantorenbouwmarkt 
 
Woningbouw 
Het consumentenvertrouwen in de economie kwakkelt al geruime tijd. Het 
vertrouwen schommelt al vanaf 2003 rond een laag niveau zonder duidelijke op- 
of neerwaartse trend. 
De woningnieuwbouw bereikte in 2003 met de bouw van slechts 
60.000 woningen een historisch dieptepunt. Thans lijkt de woningbouw enigszins 
uit het dal omhoog te krabbelen. Voor 2004 wordt een productie van circa 
65.000 nieuwbouwwoningen voorzien. 
Om het bestaande woningtekort het hoofd te bieden, zullen er nog vele jaren 
meer dan 80.000 woningen per jaar moeten worden gebouwd. Dit niveau zal op 
korte termijn niet gehaald worden, onder andere omdat het uitgebreide stelsel 
van procedures en regelgeving nog altijd een knelpunt vormt. In tijden van 
overheidsbezuinigingen zal dit knelpunt eerder verslechteren dan verdwijnen. 
 
De kantorenbouw 
De zwakke conjunctuur slaat hard toe in de kantorenbouw. Na een daling van 
respectievelijk 7% en 11% in 2002 en 2003 wordt voor 2004 een krimp in de 
nieuwbouw voorzien van 9%.  
Deze daling heeft vooral te maken met het aanbod op de kantorenmarkt. 
Momenteel bedraagt het aanbod op deze markt ruim 5 miljoen m2.  
De kantorenbouw ten behoeve van de overheid wist zich tot 2004 te onttrekken 
aan de gevolgen van de zwakke conjunctuur. Ook de overheid ontkomt echter 
niet aan bezuinigingen, waardoor ook de nieuwbouwproductie voor de publieke 
sector onder druk komt te staan. 
Voor de middellange termijn wordt een voorzichtig herstel van de productie in de 
kantorenbouw voorzien, waarbij een terugkeer naar de niveaus van eind jaren 
negentig vooralsnog niet haalbaar is.  
 
 bron: Cijfers & Trends Rabobank 2005 (aangepast) 
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Informatiebron 3 
 
Bedrijfsgegevens Expansie bv  
 

Balans Expansie bv na winstverdeling op 31 december 2006 en 2005 
(× € 1.000 ) 

 
toelichting balansen: 
− debet 

• in 2006 zijn geen vaste activa aangeschaft of verkocht 
• op de gebouwen en machines wordt jaarlijks met een vast percentage 

van de aanschafwaarde afgeschreven. 
 
− credit 

• de nominale waarde per aandeel is € 10,- 
 

Winstverdeling (× € 1.000,-) 
 2006 2005 
winst na belastingen 3.600 3.700 
winstuitkeringen 3.400 3.500 
reservering    200    200 

 
Nettowinstverwachtingen 2007 tot en met 2011 
Zonder rekening te houden met nieuwe projecten of uitbreidingsinvesteringen 
verwacht de directie dat voor de jaren 2007 tot en met 2011 de jaarlijkse winst 
na belastingen, mede door de gunstige fiscale ontwikkelingen, 3,6 miljoen euro 
zal bedragen.  

Debet 2006 2005 Credit      2006      2005 

gebouwen 16.000 16.400 geplaatst 
aandelenvermogen 6.000 6.000 

machines 7.000 10.000 herwaarderingsreserve 1.000 1.000 
voorraad materiaal 900 800 agioreserve 2.000 2.000 
voorraad 
eindproducten 500 400 winstreserve 4.200 4.000 

debiteuren 2.700 1.900 onderhandse lening 2.300 2.400 
liquide middelen 100 200 hypothecaire lening 9.200 9.700 
   rekening-

courantkrediet 1.800 3.600 

           crediteuren   700    1.000 
 27.200 29.700   27.200  29.700 
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Informatiebron 4 
 
Bedrijfsgegevens Windres  
 

Balans Windres  31-12-2006 na winstverdeling (× € 1.000) 
Debet  Credit  
gebouwen 900 geplaatst aandelenvermogen 720 
machines 200 agioreserve 50 
voorraad materiaal 160 winstreserve 300 
voorraad eindproducten 30 onderhandse lening 190 
debiteuren 320 hypothecaire lening 510 
liquide middelen    300 crediteuren    140 
 1.910  1.910 

 
toelichting balans: 
− debet 

• op de gebouwen en machines wordt jaarlijks met een vast percentage 
van de aanschafwaarde afgeschreven. 

 
− credit 

• de nominale waarde per aandeel is € 50,- 
 

Winstverdeling (× €1.000) 
 2006 2005 
Winst na belastingen 5.900 6.100 
winstuitkeringen 4.400 4.500 
reservering 1.500 1.600 
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Informatiebron 5 
 
BEGROTING KOSTEN REÜNIE NORBERTUS COLLEGE  
 
Begrote kosten bij 2.500 REÜNISTEN  
 
CONSTANTE KOSTEN REÜNIE BEDRAG 
GRATIS BUFFET 150 PERSONEELSLEDEN SCHOOL €        2.400,00 
OVERIGE KOSTEN 150 PERSONEELSLEDEN SCHOOL €      780,00 
KOSTENVERGOEDING LEERLINGEN BEDIENING €        1.250,00 
T-SHIRTS BEDIENING €           600,00 
HUUR STATAFELS  €        1.875,00 
ADVERTENTIES  €        1.220,00 
AANKLEDING RUIMTEN:  
ballonnen, bloemen, palmen, netten, wegwijzers €        1.000,00 
VERWARMING TENTEN €        1.904,00 
DIVERSEN:     
attentie, bands, huur muziekapparatuur, schoonmaakmateriaal €        1.000,00 
subtotaal    €      12.029,00 
GARDEROBETENT  €        2.568,00 
FEESTTENT EN TOEBEHOREN (nog te berekenen) €      ………….. 
totaal     €      ………….. 
 
VARIABELE KOSTEN REÜNIE BIJ 2.500 REÜNISTEN  
BUFFET REÜNISTEN  €      40.000,00 
CD-ROM     €        4.375,00 
KOFFIE + GEBAKJE   €        2.500,00 
ADMINISTRATIEVE KOSTEN:   
programmaboekjes, enz. €        3.625,00 
VERZEKERING   €        2.500,00 
totaal     €      53.000,00 
 
 

Informatiebron 6 
 
Huur feesttent reünie Norbertus College 
Het organisatiecomité heeft besloten om de feesttent en garderobetent te huren 
van Postel.  
Het comité heeft aan de feesttent de volgende eisen gesteld. Naast de 
verplichte deuren en noodverlichting wordt de feesttent uitgerust met 
kroonlampen. De tent moet in verband met de kou voorzien worden van een 
vloer waarop tapijttegels gelegd worden. De feesttent wordt geplaatst op het 
basketbalveld en dient zo groot mogelijk te zijn. De afmetingen van het 
basketbalveld bedragen 16 × 31 m.  
Het bedrag van de garderobetent is in de begroting opgenomen.  
Van een eenmaal afgesloten contract voor tenthuur kan later niet meer worden 
afgeweken. 
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Offerte Postel 
 

 
 bron: Postel tentenverhuur, Rossum 
 

TENTENVERHUUR
OSTEL

 
 

TENTEN 10 M BREED / ZIJWANDHOOGTE 2.40 M / HARDE KUNSTSTOF ZIJWANDEN 
 

artikel nr. breedte × lengte zonder vloer met vloer 
9515 10 × 15 m  € 900,00  € 1.583,00 
9520 10 × 20 m   € 1.200,00  € 2.020,00 
9525 10 × 25 m  € 1.500,00  € 2.525,00 
9530 10 × 30 m  € 1.800,00  € 3.030,00 
9535 10 × 35 m  € 2.100,00  € 3.535,00 
9540 10 × 40 m  € 2.300,00  € 3.640,00 
9545 10 × 45 m  € 2.588,00  € 4.095,00 
9550 10 × 50 m  € 2.875,00  € 4.550,00 

 
TENTEN 15 M BREED / ZIJWANDHOOGTE 2.40 M / HARDE KUNSTSTOF ZIJWANDEN 

 
artikel nr. breedte × lengte zonder vloer met vloer 

9615 15 × 15 m  € 1.350,00  € 2.273,00 
9620 15 × 20 m  € 1.800,00  € 3.030,00 
9625 15 × 25 m  € 2.250,00  € 3.788,00 
9630 15 × 30 m  € 2.588,00  € 4.061,00 
9635 15 × 35 m  € 3.019,00  € 4.778,00 
9640 15 × 40 m  € 3.450,00  € 5.460,00 
9645 15 × 45 m  € 3.882,00  € 6.143,00 
9650 15 × 50 m  € 4.313,00  € 6.825,00 

 
TOEBEHOREN 

 
artikel nr. omschrijving nadere specificatie eenheidsprijs 

6410 deur + noodverlichting 1 per 50 m2 verplicht  € 110,00 
7330 kroonlamp 1 per 10 m lengte  € 60,00 
7310 garderoberek 125 jassen, 5 m2  € 18,00 
8120 tapijttegels prijs per m2 gelegd  € 2,20 

 
PRIJSSTELLING IN EURO’S EXCLUSIEF 19% BTW 
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Informatiebron 7 
 
Buffetten 
 

 
Grand Buffet 
 
Koud 

Lichtgrove Zalmsalade 
Heerlijke Rundvleessalade 
Hollandse Garnalen 
Kip salade met verse ananas 
Vers Gebraden Rosbief 
Luchtgedroogde Ham met Meloen 
Gevulde tomaatjes met verse garnalen 
Gemarineerde Zalmfilet 
Vers krabvlees met saus 
Pittige brokkelkaas 
Roombrie 
Rauwkostsalades 

Stokbrood wit 
Stokbrood meergranen 
Luxe broodjes 
Roomboter 
Verse Kruidenboter 

Warm 

Gebraden Beenham met rodewijnsaus 
Varkenshaas in champignonroomsaus 
Gegratineerde aardappelschotel 
Zalmfilet in Normandische saus 
Groentenschotel met ham en kaas 

 

 
Bourgondisch Buffet 
 
Koud 

Heerlijke aardappelsalade 
Goed gevulde Rundvleessalade 
Rauwe Ham 
Knabbelspek 
Droge worstsoorten 
Stukken gerookte paling 
Diverse soorten rauwkost en fruit 
Maatjes Haring met verse uitjes 

Grove broodsoorten 
Breekbroden 
Boerenboter 
Verse Kruidenboter 
Verschillende sauzen en dressings 

Warm 

Gemarineerde Spare Ribs 
Gebraden Kipdelen 
Gebraden Beenham 
Vlaamse Stoverij met krieltjes en rundvlees 

 
Buffetprijzen particulieren (inclusief 6% btw) per persoon 
 

buffetkeuze meer dan 
25 personen 

meer dan 
100 personen 

meer dan 
1.000 personen 

Grand Buffet €  20,00 €   18,00 €   16,00 
Bourgondisch Buffet €  16,50 €   15,00 €   13,50 

 
 

einde  700025-1-030b* 
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Correctievoorschrift VWO 

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 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 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• groeifase  1 
• omdat de omzet in 2003 ten opzichte van 2002 (in één jaar) 128% 

hoger was 1 
of 
• volwassenfase  1 
• omdat Apple meerdere soorten goedkopere Ipods op de markt brengt 1 
 

 2 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Er moet weinig of geen concurrentie zijn.  
− Het moet een duurzaam product zijn. 
− Bij elke prijs moet er voldoende vraag naar het product zijn. 
 

 3 maximumscore 1 
Het commercieel risico is dat concurrenten op de markt kunnen komen met 
alternatieve producten. 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 1 
Indirecte distributie, want aannemers zijn geen eindgebruiker.  
 

 5 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− woningmarkt 0,3 × 1,1 miljoen = 0,33 miljoen euro 

kantorenmarkt 0,25 × 0,7 miljoen = 0,175 miljoen euro  
− zowel de nettowinstmarge als de omzet zijn in het segment 

woningmarkt hoger. 
Segment woningmarkt levert hoogste bijdrage aan de winst. 
 

 6 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− segment woningmarkt: 

• Knelpunt van procedures en regelgeving zal eerder verslechteren 
dan verbeteren. 

− segment kantorenmarkt: 
• Het aanbod op de kantorenmarkt is al groot. 
• De overheid ontkomt niet aan bezuinigingen. 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 2 

intrinsieke waarde per aandeel = (6 + 1 + 2 + 4,2) 1.000.000
6.000.000

10

×  = € 22,- 

 
 8 maximumscore 2 

De balans van Expansie bv kent de post “herwaarderingsreserve”.  
De vaste activa van Expansie worden dus gewaardeerd tegen de actuele 
waarde. 
 

 9 maximumscore 2 

de intrinsieke waarde per aandeel van Windres is 1.267.200
720.000

50

 = 88 

Voor één aandeel Windres ontvangt men 88
22

 = 4 aandelen Expansie bv. 

 
 10 maximumscore 2 

jaarlijkse afschrijvingen 16,4 − 16 + 10 − 7 = 3,4 miljoen 
jaarlijkse cashflow = 3,6 + 3,4 = 7,0 miljoen  
 

 11 maximumscore 3 

• contante waarde cashflows 7,0 × 
-n1 1 + i)

i
− (  = 29,48654653 (× 1 mln) 

contante waarde cashflows per aandeel Expansie bv  
29.486.546,53

600.000
 = € 49,14 2 

• voor één aandeel Windres bv ontvangt men  
221,15
49,14

 = 4,5 aandeel Expansie bv 1 

 
 12 maximumscore 1 

voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Intrinsieke waarde is gebaseerd op het verleden, contante waarde van 

de cashflows op de toekomst. 
− Overname geschiedt op basis van verwachtingen over toekomstige 

resultaten. 
− Intrinsieke waarde is de som van de boekwaarde van de individuele 

activa, het geheel (een onderneming) is meer dan de som van de 
delen. 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 2 

( 1.100
2

 − 530) × 75 = € 1.500,- voordelig 

 
 14 maximumscore 2 

600 × 65 − 42.000 = € 3.000,- nadelig 
 

 15 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− De onderhoudskosten zijn gestegen. 
− De loonkosten van de machinist zijn gestegen. 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 2 

( 10
12

 × 80.000 + 2
12

 × 70.000) × 0,06 = € 4.700,- 

 
 17 maximumscore 2 

• interest 0,06 × 80.000 = € 4.800,- 1 
• aflossing € 10.000,-  1 
 

 18 maximumscore 2 

• 2
12

 × 70.000 × 0,06 = € 700,- 1 

• onder kort vreemd vermogen  1 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 5 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Probleem dat alle reünisten tegelijkertijd arriveren en dit tot enorme 

vertraging leidt. 
− Probleem dat iedereen zijn auto in de woonwijk bij school wil parkeren, 

maar daar onvoldoende parkeerplaatsen zijn. 
− Probleem dat iedereen op hetzelfde moment van het dinerbuffet 

gebruik wil maken. 
− Probleem dat een reünist tussen alle reünisten zijn jaargenoten niet 

kan vinden. 
 

 20 maximumscore 2 
De bedragen zijn inclusief btw. De btw kan niet teruggevorderd worden en 
daarmee zijn het kosten die terugverdiend moeten worden. 
 

 21 maximumscore 4 
partytent: 
grootst mogelijke tent is nr. 9630 met vloer € 4.061,- 

deuren + noodverlichting 450
50

 × 110  -    990,- 

kroonlampen 30
10

 × 60 -    180,- 

tapijttegels 450 × 2,20  -    990,-  
totaal exclusief btw  € 6.221,- 
totaal inclusief 19% btw € 7.403,- 
 

 22 maximumscore 2 
totale constante kosten 12.029 + 2.568 + 7.403 = 22.000 

bijdrage per reünist om kosten te dekken 22.000 + 53.000
2.500

 = € 30,- 

 
 

 23 maximumscore 2 

de bijdrage in de constante kosten is per reünist 22.000
2.500

 = 8,80 

Als er 500 minder aanmeldingen zijn, bedraagt het verlies  
500 × 8,80 = € 4.400,-  
 
Opmerking 
De oplossing totale opbrengsten minus totale kosten is onjuist omdat er 
dan ook de prijs- en efficiencyverschillen meegenomen moeten worden. 
 

Pagina: 979Voor 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).



 

 700025-1-030c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 1 
Door het buffet aan medewerkers tegen kostprijs aan te bieden worden de 
kosten met € 2.400,- verminderd. 
 

 25 maximumscore 3 
totale opbrengst 2.000 × 30 = 60.000 
• totale constante kosten 22.000 – 2.400 = 19.600   1 
• variabele kosten exclusief buffet:  

 53.000  40.000
2.500

−  × 2.000 =   10.400    1 

       30.000 
• totale buffetkosten 30.000 

 maximale prijs per buffet 30.000
2.000 + 150

 = € 13,95  1 

 

Andere manier van berekening is ook juist 4.400
2.150

 = 2,05  

16 – 2,05 = € 13,95 
 

 26 maximumscore 2 
− mogelijkheid 1 

De besparing is € 2.400,- en het tekort is € 4.400,-; er bestaat nog 
steeds een tekort. 

− mogelijkheid 2 
De maximale buffetprijs is € 13,95. Bij meer dan 1.000 personen is het 
Bourgondisch Buffet te verkrijgen voor € 13,50. Het tekort kan 
helemaal gedekt worden. 

 
Opgave 6 

 
 27 maximumscore 2 

57.850
9 3 90.000 + 240.000  750.000 +   650.000 + 

12 12 2
× ×

 × 100% = 6,5% 

 
 28 maximumscore 2 

solvabiliteitspercentage = 1.640 + 250
totaal vreemd vermogen

 × 100% = 160% 

vreemd vermogen is 1.181,25 
maximale lening ((1.181,25 − (650 + 240)) × 1.000 = € 291.250,- 
 

 29 maximumscore 2 
De winst neemt toe omdat het geïnvesteerde vermogen meer oplevert  
(8,5%) dan het kost (6,7%). 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 7 
 

 30 maximumscore 2 
verkoopwinst 10-02: 37.500 − 20.000 − 500 × 11,95 =  11.525 
verkoopwinst 16-02: 14.750 − 1.000 × 11,95 =   2.800 
brutowinst februari 2007 € 14.325 
 

 31 maximumscore 1 
waarde eindvoorraad 500 × 11,95 + 1.000 × 12 = € 17.975,- 
 

 32 maximumscore 2 
Bij het fifo-systeem is de brutowinst lager, omdat de inkoopwaarde van de 
verkopen bij dalende inkoopprijzen bij het fifo-systeem hoger is dan bij het 
lifo-systeem. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
opgave 1  Tweakers.net 2005 
informatiebron 2  Cijfers & Trends Rabobank 2005 (aangepast) 
informatiebron 6  Postel tentenverhuur, Rossum 
 
 

einde  700025-1-030c* 
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700049-2-030o 

Examen VWO 

2007 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
 
Bedrijven komen met ‘gezond-logo’ voor voeding 
 
Van onze verslaggever Broer Scholtens 
AMSTERDAM -  Drie bedrijven introduceren dinsdag een gezond-logo voor 
voedingsmiddelen, het ‘ik kies bewust’-logo. Het lichtblauwe merkteken geeft aan dat er 
in het product niet te veel ongezonde ingrediënten zitten zoals verzadigde vetten, suiker 
en zout. Unilever, Campina en Friesland Foods komen binnenkort met de eerste 
producten. 
 
Fabrikanten overspoelen de consument met voedingsmiddelen die goed zouden zijn 
voor de gezondheid of overgewicht voorkomen. Het ‘ik kies bewust’-logo moet helpen bij 
het kopen van producten. De initiatiefnemers zullen hun logo vandaag aanbieden aan 
minister Hoogervorst van Volksgezondheid. 
 
Een commissie van voedingsdeskundigen beoordeelt of een product in aanmerking 
komt voor het logo. Dat gebeurt in eerste instantie op basis van aanwezig verzadigd vet, 
transvet, zout en suiker.  
 
Onder auspiciën van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de 
afgelopen maanden vergeefs geprobeerd richtlijnen voor een ‘gezond-logo’ te 
ontwikkelen. Niet alle aangesloten bedrijfstakken wilden zich voegen aan opgestelde 
criteria.  
 
De Consumentenbond, het Voedingscentrum en onafhankelijke 
voedingswetenschappers reageren positief. Het logo zou wel uit moeten gaan van de 
Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad, zegt voedingshoogleraar Frans 
Kok van Wageningen Universiteit. Nu zijn er nog ‘te ruime internationale richtlijnen’.  
 

uit: de Volkskrant, 23 mei 2006 
 
 

1p 1 Tot welk marketinginstrument rekent men het voeren van het ‘gezond-logo’? 
 
Niet alle aangesloten bedrijfstakken willen zich voegen naar de criteria die door 
de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) aan het  
‘gezond-logo’ zijn gesteld. 
 

1p 2 Geef een reden waarom internationale ondernemingen problemen hebben met 
de voorwaarden die de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie aan 
het ‘gezond-logo’ heeft gesteld. 
 

1p 3 Leg uit dat het voeren van een erkend ‘gezond-logo’ kan bijdragen tot een beter 
bedrijfsresultaat. 
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Opgave 2  
 
Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen, de informatiebronnen 1 tot en 
met 5. Informatiebron 1 gaat over het aantal vestigingen van schoonheidssalons 
per 25.000 inwoners in 2005 en in 1995. In informatiebron 2 zijn enkele 
gedeelten uit het ondernemingsplan van Beausage opgenomen. 
Informatiebron 3 gaat over de bevolkingsopbouw van Almere. Informatiebron 4 
gaat over de Baro Opstartlening. In informatiebron 5 zijn balansgegevens per 
1 januari 2007 en de gegevens in verband met de resultatenbegroting over 2007 
van Beausage opgenomen. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Vera Damen is gediplomeerd schoonheidsspecialiste en heeft zich daarnaast in 
de afgelopen jaren bekwaamd in ontspanningsmassages.  
Vera wil zich per 1 januari 2007 als zelfstandig schoonheidsspecialiste in de 
groeigemeente Almere (Flevoland) vestigen onder de naam Beausage. Een 
leegstaand winkelpand aan de drukke Korte Promenade, dat te huur is, lijkt haar 
een ideale locatie om zich te vestigen. 
 
In informatiebron 1 is een gedeelte van een recent onderzoek naar 
schoonheidssalons van het CBS opgenomen. Op basis van dit onderzoek meent 
Vera dat Flevoland prima groeikansen biedt voor schoonheidssalons. 

1p 4 Noem, op basis van het onderzoek uit informatiebron 1, de reden waarom 
Almere prima groeikansen biedt voor schoonheidssalons. 
 
Voor de financiering van haar schoonheidssalon heeft Vera informatie 
aangevraagd bij de Barobank. Voor startende ondernemingen biedt de 
Barobank, naast een rekening-courantkrediet, de mogelijkheid van een 
Opstartlening. De aanvraag van deze lening dient vergezeld te gaan van het 
ondernemingsplan. Een gedeelte van het ondernemingsplan van Beausage is 
opgenomen in informatiebron 2. 
In dit plan zijn enkele belangrijke trends en ontwikkelingen op de relevante 
markt genoemd. 

1p 5 Geef, op basis van informatiebron 2, een voorbeeld van een voor Vera 
niet-beïnvloedbare omgevingsfactor.  
 
Vera gaat ervan uit dat haar klanten uitsluitend uit de gemeente Almere komen. 
In haar promotiebeleid kiest Vera voor massacommunicatie. Alleen als de 
doelgroep kleiner is dan 500 personen zal Vera uit kostenoverwegingen kiezen 
voor persoonlijke communicatie.  
Voor de doelgroep ‘kinderen met leerstoornissen’ (zie informatiebron 2) moet 
Vera nagaan of zij voor massacommunicatie of voor persoonlijke communicatie 
moet kiezen.  

2p 6 Bereken met behulp van de informatiebronnen 2 en 3 of Vera voor deze 
doelgroep, uit kostenoverwegingen moet kiezen voor persoonlijke communicatie. 
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1p 7 Noem voor Vera een andere reden dan kostenoverwegingen om voor de 
doelgroep ‘kinderen met leerstoornissen’ te kiezen voor persoonlijke 
communicatie en niet voor massacommunicatie.  
 

4p 8 Bereken voor Vera, aan de hand van de informatiebronnen 2 en 3, de begrote 
omzet uit behandelingen in 2007 (het eerste jaar voor Beausage). 
 
De eisen, die de Barobank bij verstrekking van de Opstartlening stelt (zie 
informatiebron 4), hebben onder andere betrekking op solvabiliteit én 
rentedekking. 
Om vast te stellen of Beausage aan deze eisen voldoet, stelt Vera een begrote 
balans per 1 januari 2007 en een resultatenbegroting over 2007 op (zie 
informatiebron 5). 
Voor de afschrijving op de verbouwing heeft Vera een kortere periode genomen 
dan bij de inventaris. 

2p 9 Verklaar waarom Vera voor de afschrijving op de verbouwing zo’n korte periode 
genomen heeft. 
 

4p 10 Bereken met behulp van informatiebron 5 het bedrag van de door Vera 
benodigde Opstartlening. Gebruik daarbij de uitwerkbijlage. 
 

4p 11 Bereken het begrote resultaat over 2007 met behulp van de in de uitwerkbijlage 
opgenomen resultatenbegroting. 
 

4p 12 Komt Vera in aanmerking voor de Opstartlening van de Barobank? Onderzoek 
dit door vast te stellen aan welke van de drie door de Barobank gestelde eisen 
voor de Opstartlening Beausage voldoet. 
 

Pagina: 985Voor 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).



 700049-2-030o 5 lees verder ►►►

Opgave 3 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Kleinendorst bv is een koeriersbedrijf dat per 1 januari 2008 de aanschaf 
overweegt van een nieuwe bestelauto. De aanschafprijs van deze auto bedraagt 
€ 40.000,-; de geschatte restwaarde aan het eind van het vierde jaar is nihil. De 
beslissing al dan niet te investeren wordt genomen op basis van de  
netto-contante waardeberekening. 
 
Voor deze bestelauto zijn de volgende gegevens verzameld: 
− afschrijvingskosten: € 10.000,- per jaar; 
− geschatte onderhoudskosten: € 750,- per jaar; 
− verzekeringskosten: € 800,- per jaar; 
− geschat brandstofverbruik: € 6.300,- per jaar; 
− motorrijtuigenbelasting: € 300,- per jaar; 
− loonkosten chauffeur: € 24.000,- per jaar; 
− vervoerstarief per gereden kilometer: € 0,75; 
− aantal in rekening te brengen kilometers: 60.000 per jaar; 
− de in rekening gebrachte kilometers worden contant afgerekend. 
 
Bij de berekening van de contante waarde gaat Kleinendorst bv ervan uit dat de 
cashflows aan het einde van het jaar beschikbaar komen. Kleinendorst bv wenst 
op de investering een minimaal rendement van 6% op jaarbasis te behalen. 
 

2p 13 Bereken de cashflow (zie formuleblad) die de geplande investering in de 
bestelauto in 2008 oplevert. 

3p 14 Bereken met behulp van de netto-contante waarde of de geplande investering in 
de bestelauto aanvaardbaar is (zie formuleblad).  
 
Een grote onzekerheid in de planning zijn de loonkosten van de chauffeur. 
Kleinendorst bv verwacht dat door aanpassing van de cao de loonkosten van de 
chauffeur per 1 januari 2009 zullen toenemen. De cao-onderhandelingen 
betreffen een eindejaarsuitkering voor chauffeurs die voor het eerst eind 2009 
zal worden uitgekeerd.  

2p 15 Bereken wat de maximale eindejaarsuitkering van de chauffeur mag zijn om het  
gewenst rendement op de investering van 6% per jaar te behalen (zie 
formuleblad). 
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Opgave 4 
 
 
Numico nv, internationaal marktleider op het gebied van babyvoeding en 
klinische voeding, heeft over 2005 een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
behaald van € 304 miljoen. Het eigen vermogen van Numico is in 2005 
aanzienlijk gestegen onder andere door twee succesvolle emissies. Door de 
toename van het eigen vermogen en het sterke groeiprofiel kan Numico nv weer 
dividend gaan uitkeren. Daarbij heeft Numico nv als doel om op middellange 
termijn een groter deel van de winst uit te keren, naar keuze van de 
aandeelhouder in de vorm van stock- of cashdividend.  
Numico nv zal de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om 
over 2005 een dividend uit te keren van € 0,15 per gewoon aandeel. Het 
dividend na aftrek van 25% dividendbelasting, zal naar keuze van de 
aandeelhouder worden uitgekeerd in contanten of in aandelen. In het laatste 
geval is de koers op vrijdag 10 maart 2006 bepalend voor het uit te keren aantal 
aandelen. 
 

bron: Persbericht van Numico nv bij presentatie van jaarcijfers,  
23 februari 2006 

 
 
De keuze van de aandeelhouders van Numico nv om het dividend op te nemen 
in stockdividend of in cashdividend, heeft gevolgen voor de solvabiliteit van de 
onderneming. 

2p 16 Welk gevolg heeft het opnemen van het dividend als stockdividend in plaats van 
cashdividend, op de solvabiliteit (zie formuleblad) van Numico nv? Motiveer het 
antwoord. 
 
Floris Kleinsma heeft in zijn effectenportefeuille 2.016 aandelen Numico nv, die 
alle gerechtigd zijn tot de winst over 2005. Floris wenst een uitkering in de vorm 
van stockdividend. 

1p 17 Op grond van welk gegeven uit het persbericht kan Floris gekozen hebben voor 
het stockdividend? Licht het antwoord toe. 
 
Op vrijdag 10 maart 2006 was de koers van een gewoon aandeel Numico nv 
€ 37,80. 

2p 18 Bereken het aantal aandelen Numico nv, dat Floris als stockdividend over 2005 
ontvangt. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen, de informatiebronnen 6 tot en 
met 9. Informatiebron 6 gaat over de werkzaamheden van de divisies van  
Construct Parts. Informatiebron 7 gaat over de innovatie in de luchtvaartsector.  
In informatiebron 8 staan de verwachte afzetgegevens van de divisie Luchtvaart 
van Construct Parts in 2007. Informatiebron 9 bevat voorcalculatorische 
gegevens van de producten Lightware en Fireproof.  
 
De onderneming Construct Parts, gevestigd in Nederland, is gespecialiseerd in 
de ontwikkeling en productie van technisch hoogwaardige producten. De 
onderneming onderscheidt vier divisies (zie informatiebron 6). 

1p 19 Noem een reden waarom een onderneming zich opsplitst in verschillende 
divisies. 
 
De divisie Luchtvaart produceert onderdelen voor verkeersvliegtuigen.  
De ontwikkeling van supergrote verkeersvliegtuigen (zie informatiebron 7) 
door de twee grootste vliegtuigproducenten in de wereld, Airbus en Boeing, zijn 
in een vergevorderd stadium.  

2p 20 Leg met behulp van informatiebron 7 uit dat luchtvaartmaatschappijen zouden 
kiezen voor de aanschaf van de Airbus A380. 
 
De productie bij de divisie Luchtvaart vereist de inzet van technisch hoog 
opgeleid personeel. De vraag naar het product Lightware is groot. Het tekort aan 
gekwalificeerd personeel vormt voor de komende jaren een knelpunt bij de 
productie.  
Tot 2007 produceerde de divisie Luchtvaart uitsluitend het product Lightware. 
Vanaf 2007 kan ook het product Fireproof geproduceerd en op de markt 
gebracht worden. 

1p 21 Leg uit dat Construct Parts een commercieel risico loopt door het op de markt 
brengen van Fireproof. 
 
De divisie Luchtvaart heeft in 2007 maximaal 166.000 manuren ter beschikking 
die volledig aangewend zullen worden voor de productie van Fireproof en 
Lightware. Daarbij zal Fireproof alleen op de markt gebracht worden als de winst 
daardoor zal toenemen.  
 
In informatiebron 8 zijn de afzetmogelijkheden voor beide producten voor het 
jaar 2007 opgenomen. In deze voorcalculatie is ervan uitgegaan dat de 
verkoopprijs die Boeing in rekening gebracht zal worden, lager is dan de 
verkoopprijs aan Airbus. 

2p 22 Geef twee bedrijfseconomische redenen waarom Construct Parts voor het 
product Fireproof Boeing een andere verkoopprijs in rekening zal brengen dan 
Airbus. 
 

Pagina: 988Voor 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).



 700049-2-030o 8 lees verder ►►►

Bij de keuze van de aantallen te produceren producten Fireproof en Lightware 
spelen de constante kosten geen rol.  

1p 23 Waarom spelen de constante kosten in 2007 geen rol bij deze keuze?  
 
In informatiebron 9 staan de voorcalculatorische kostengegevens voor 2007. 
Door de berekening van de dekkingsbijdrage (verwachte opbrengst − variabele 
kosten) per manuur wil Construct Parts vaststellen of zij Fireproof in 2007 op de 
markt zal brengen.  

3p 24 Toon door middel van een berekening aan dat het aanwenden van manuren 
voor de productie en verkoop van Fireproof in 2007 meer winst oplevert dan het 
aanwenden van de manuren voor Lightware. Vul daartoe de uitwerkbijlage in.  
 

2p 25 Bereken hoeveel producten Lightware Construct Parts in 2007 zal produceren 
indien zij streeft naar maximaal haalbare winst.  
 

3p 26 Bereken de bijdrage aan het verwachte bedrijfsresultaat van de divisie 
Luchtvaart voor 2007 indien zij streeft naar maximaal haalbare winst. 
 
 

Opgave 6 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Frans Denie handelt onder andere in Ereevé recorders. Voor het vaststellen van 
de verkoopprijs hanteert hij de opslagmethode. Voor de vaststelling van de 
verkoopprijs van een Ereevé recorder in 2006 heeft Frans de volgende 
gegevens verzameld: 
− de verwachte inkooprijs is € 280,- per recorder; 
− het opslagpercentage voor de inkoopkosten is 10% van de inkoopprijs; 
− het opslagpercentage voor de algemene kosten is 20% van de kostprijs; 
− de nettowinstmarge is 23% van de verkoopprijs; 
− de verwachte afzet is 25.000 stuks. 
 
De nacalculatorische gegevens over 2006 zijn: 
 
afzet = inkopen 23.500 stuks 
inkoopprijs € 290,- 
totale inkoopkosten € 300.000,- 
totale algemene kosten € 1.700.000,- 

 
2p 27 Bereken de verkoopprijs van een Ereevé recorder in 2006.  

 
1p 28 Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat in 2006 en geef aan of dit een 

voordelig of nadelig resultaat is. 
 

2p 29 Bereken het gerealiseerde budgetresultaat in 2006 en geef aan of dit een 
voordelig of een nadelig resultaat is. 
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Opgave 7 
 
Mevrouw L. Post-van den Akker wil een huis kopen. De bank is bereid haar een 
4% hypothecaire lening te verstrekken van € 300.000,- met een looptijd van 
25 jaar. Ze ontvangt van de bank een overzicht waarin haar de volgende drie 
mogelijkheden worden geboden: 
a een hypothecaire lening die lineair wordt afgelost: totaal te betalen bedrag 

aan aflossing en interest gedurende de looptijd is € 456.000,-. 
b een hypothecaire lening die wordt afgelost met behulp van annuïteiten: 

totaal te betalen bedrag aan aflossing en interest gedurende de looptijd is 
€ 480.089,70. 

c een hypothecaire lening in de vorm van een spaarhypotheek: totaal te 
betalen bedrag aan spaarpremie en interest gedurende de looptijd is 
€ 480.089,70. 

 
2p 30 Leg uit dat bij een lineaire aflossing het totaal te betalen bedrag lager is dan bij 

aflossing met behulp van annuïteiten. 
1p 31 Verklaar waarom een spaarhypotheek aantrekkelijker kan zijn dan een 

annuïteitenhypotheek. 
 
Bij een spaarhypotheek eist de bank dat de hypotheekverstrekker ook een 
risicoverzekering afsluit.  

1p 32 Welk risico probeert de bank hiermee af te dekken? 
 
 
 

einde  700049-2-030o* 
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Formuleblad 
 
Te gebruiken bij de beantwoording van de vragen 13, 14, 15 en 16. 
 

 13 cashflow = nettowinst + afschrijvingen (belastingen buiten beschouwing) 
 

 14 Formules samengestelde interest 
 
Gebruikte symbolen: 
E = eindwaarde 
C = contante waarde 
K = kapitaal 
T = een kapitaal uit een reeks gelijke kapitalen die met gelijke tussenperioden 
vervallen 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden / aantal termijnen 
 
Formules: 

i = p
100

 

 
En = K × (1 + i) n  
 
Cn = K × (1 + i) -n  
 

En=  T × 
( )n(1 + i)   (1 + i)   1 

i

× −
 

 

Cn =  T × 
-n1  (1 + i)

i
−  

 
 15 zie vraag 14 

 

 16 solvabiliteit = totaal vermogen
vreemd vermogen

 × 100% 
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Informatiebron 1 
 
Vestigingen schoonheidssalons per 25.000 inwoners 
 

Groningen

Flevoland

Overijssel

Friesland

Zuid-Holland

Noord-Holland

Utrecht

Gelderland

Zeeland

Drenthe

Noord-Brabant

Limburg

Nederland

0 5 10 15 20 25
Legenda:
� 1995 � 2005  

 
In de periode 1995-2005 is het aantal vestigingen van schoonheidssalons met 
62% toegenomen. In dezelfde periode nam de bevolking toe met 6%. In 1995 
waren er nog 11 schoonheidssalons per 25.000 inwoners. Tien jaar later zijn dit 
er 17. 
 
In Limburg en Noord-Brabant is het aantal schoonheidssalons per 
25.000 inwoners het grootst. In beide provincies zijn dit er ruim 20. In Groningen 
en Flevoland is dit aantal met ruim 13 het laagst.  
 
In Drenthe en Flevoland is het aantal vestigingen van schoonheidssalons in de 
laatste tien jaar verdubbeld. In Drenthe waren er in 1995 nog 160, tegen 360 in 
2005.  
In Flevoland steeg dit aantal in diezelfde periode van 80 naar 200. 
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Informatiebron 2 
 
UIT HET ONDERNEMINGSPLAN VAN BEAUSAGE 
De markt 
De belangrijkste ontwikkelingen en trends op de markt van lichamelijke zorg en 
aandacht: 
− Er is een ontwikkeling gaande waarbij mensen steeds vaker op zoek gaan 

naar manieren voor geestelijk en lichamelijk welzijn: er mooi uit willen zien 
en zich goed willen voelen. 

− Steeds meer mannen staan open voor en willen geld besteden aan hun 
uiterlijke verzorging. De markt voor mannelijke huidverzorgingsproducten 
groeit extreem. 
De moderne man werkt aan een gezonde uitstraling: maakt gebruik van de 
zonnebank en doet aan fitness en een bezoek aan de 
schoonheidsspecialist(e) (in een schoonheidssalon) is hem niet meer 
vreemd. 

− Het bewuster erkennen van een breed scala aan leerstoornissen, onder 
andere dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ADHD en het belang van massages 
voor het welzijn van kinderen met leerstoornissen stijgt.  

− Het aantal schoonheidssalons stijgt explosief.  
 
Product-marktcombinaties 
Bovenstaande ontwikkelingen en trends leiden ertoe, dat Vera zich richt op de 
volgende product-marktcombinaties: 
1 De traditionele klant, de vrouw tussen de 40 en 70 jaar, is voor Vera 

vanzelfsprekend een belangrijke doelgroep. Onderzoek toont aan dat 50% 
van deze vrouwen regelmatig, dat wil zeggen éénmaal per twee maanden, 
een schoonheidsspecialist(e) bezoekt. Een marktaandeel van 1,2% in 2007, 
oplopend tot 5% in 2009 lijkt haalbaar.  

2 De feestdagenklant is de zelfbewuste vrouw tussen de 30 en 60 jaar, die de 
schoonheidsspecialist(e) niet regelmatig bezoekt, maar slechts voor speciale 
gelegenheden (dikwijls feestdagen) voor een uitgebreide verzorgende 
behandeling komt. Gemiddeld betekent dit twee afspraken per kalenderjaar. 
Vera gaat uit van 25 feestdagenklanten in 2007, oplopend tot 
40 feestdagenklanten in 2009.  

3 Mannen tussen de 30 en 55 jaar, voor wie uiterlijke verzorging deel uitmaakt 
van hun imago. Gezien de toenemende aandacht in de media zal het 
percentage mannen dat regelmatig, dat wil zeggen viermaal per jaar, een 
schoonheidsspecialist bezoekt, stijgen van 5% in 2007 naar 8% in 2008 en 
10% in 2009.  
Vera denkt dat voor deze categorie in 2007 een marktaandeel van 7,5% 
haalbaar is.  

4 Kinderen met leerstoornissen kunnen via een ontspannende massage tot 
rust komen en hun emoties leren benoemen. Vera richt zich op kinderen 
tussen de 10 en 15 jaar. Landelijke cijfers laten zien dat in deze 
leeftijdsgroep gemiddeld vier kinderen per 100 enige leerstoornis ervaren. 
Hoewel Beausage in Almere (voorlopig) de enige schoonheidssalon zal zijn 
die zich richt op deze specifieke doelgroep gaat Vera uit van 35 kinderen, 
die eenmaal per kwartaal komen.
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Tarieven per bezoek 
Bij de vaststelling van de verwachte omzet gaat Vera uit van de (gemiddelde) 
tarieven die gebaseerd zijn op de richtlijnen van Anbos, de landelijke 
brancheorganisatie voor schoonheidsspecialisten.  
1 Hoewel de traditionele klant diverse uiteenlopende behandelingen kan 

ondergaan, gaat Vera uit van een gemiddeld tarief van € 32,-. 
2 De verzorging van een feestdagenklant vergt een aanzienlijk langere 

tijdsinvestering en derhalve wordt een tarief van € 60,- gehanteerd. 
3 De mannen, die een schoonheidsspecialist(e) bezoeken, zijn sterk met hun 

imago bezig en minder prijsgevoelig. Daarom hanteert Vera hier een 
gemiddeld tarief van € 45,-. 

4 Ouders van kinderen met leerstoornissen mogen het tarief niet als drempel 
ervaren. Daarom hanteert Vera in 2007 slechts een tarief van € 19,- per 
bezoek. 

 
 

Informatiebron 3 
 

Bevolking Almere (Flevoland) 2007 naar leeftijd en geslacht 
 

 Inwoners totaal Mannen totaal Vrouwen totaal
Leeftijd Absoluut cumulatief 
Totaal alle leeftijden  178 626  88 644 89 982 
Jonger dan 5 jaar   14 103  7 229  6 874 
Jonger dan 10 jaar  27 830  14 230 13 600 
Jonger dan 15 jaar  41 330  21 163 20 167 
Jonger dan 20 jaar  53 918  27 684 26 234 
Jonger dan 25 jaar  65 069  33 225 31 844 
Jonger dan 30 jaar  77 382  39 005 38 377 
Jonger dan 35 jaar  91 281  45 425 45 856 
Jonger dan 40 jaar 107 789  53 522 54 267 
Jonger dan 45 jaar 125 043  62 056 62 987 
Jonger dan 50 jaar 140 299  69 710 70 589 
Jonger dan 55 jaar 151 898  75 805 76 093 
Jonger dan 60 jaar 160 893  80 554 80 339 
Jonger dan 65 jaar  165 880  83 078 82 802 
Jonger dan 70 jaar 169 620  84 853 84 767 
Jonger dan 75 jaar 172 974  86 339 86 635 
Jonger dan 80 jaar 175 855  87 611 88 244 
Jonger dan 85 jaar 177 695  88 354 89 341 
Jonger dan 90 jaar 178 407  88 589 89 818 
Jonger dan 95 jaar 178 596  88 639 89 957 

 
 bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek 
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Informatiebron 4 
 
Baro Opstartlening 
 
Een bedrijf opstarten vraagt om een forse investering. De Baro Opstartlening 
biedt dan uitkomst. Deze kan namelijk voor een belangrijk deel voorzien in het 
vermogen dat u hiervoor nodig heeft. 
De Opstartlening biedt u de mogelijkheid om de eerste vijf jaar na verstrekking 
van de lening geen aflossing te betalen. Dit geeft uw bedrijf extra financiële 
ruimte om de aanloop goed te overleven. Als uw bedrijf het niet mocht redden, 
wordt de lening in bepaalde gevallen helemaal kwijtgescholden. 
 
Ondernemingsplan 
 
De basis voor elke financiering is het ondernemingsplan. Het moet duidelijk zijn 
en met name de commerciële en financiële kanten moeten goed onderbouwd 
zijn. Als u een goed onderbouwd ondernemingsplan heeft, kan de Barobank snel 
over uw kredietaanvraag beslissen. 
 
Kenmerken Opstartlening 
 
− voor starters die lid zijn van de Barobank;  
− rentekorting van 1%, dit betekent momenteel een rente van 4% op jaarbasis;  
− looptijd 5 jaar, rentekorting gedurende de gehele looptijd;  
− aflossingsvrije periode mogelijk van maximaal vijf jaar.  
 
Eisen Opstartlening 
 
− na verstrekking van de Opstartlening dient de solvabiliteit, 

( eigen vermogen
totaal vermogen

) × 100%, minimaal 20% te zijn; 

− na verstrekking van de Opstartlening dient de rentedekking ( resultaat
interestkosten

) 

minimaal 10 te zijn; 
− het leenbedrag is maximaal € 50.000,-. 
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Informatiebron 5 
 

Begrote balans Beausage per 1 januari 2007 
verbouwing 1) € 36.390 eigen vermogen €     4.200
apparatuur 2) - 9.200 Baro Opstartlening -      -------
werkvoorraad cosmetica 3) - 1.800 crediteuren 6) -       -------
handelsvoorraad cosmetica 4) -      -------- Baro rekening-courant 7) -      3.000
vooruitbetaalde huur 5) -      --------  
liquide middelen -  1.000  -             .  
 -      --------  -    -------- 
 
1) Het winkelpand wordt, met instemming van de verhuurder (zie punt 5), 

verbouwd om er een schoonheidssalon in te kunnen vestigen. Vera hanteert 
een afschrijvingstermijn van 2 jaar. 

2) Vera hanteert een afschrijvingstermijn van 5 jaar. 
3) Werkvoorraad cosmetica: nodig voor behandelingen in de schoonheidssalon. 

In 2007 wordt tweemaal per jaar voor een gelijk bedrag bij de groothandel 
ingekocht. 

4) Handelsvoorraad cosmetica: bestemd voor verkoop aan klanten in verband 
met thuisgebruik. Deze verkoop wordt direct per 1 januari 2007 gestart. De 
brancheorganisatie schat de gemiddelde jaaromzet uit verkoop van 
cosmeticaproducten op € 4.000,- per schoonheidssalon. Daarbij geldt een 
gemiddelde brutowinstopslag van 25% van de inkoopprijs. Er wordt 
tweemaal per jaar voor een gelijk bedrag bij de groothandel ingekocht. 

5) Het huurcontract heeft een looptijd van 2 jaar, met de mogelijkheid tot 
verlenging. De huurprijs bedraagt € 84,- per m2 per jaar, de totale 
oppervlakte is 110 m2. De huur moet bij vooruitbetaling worden voldaan in 
gelijke maandelijkse termijnen. Bij aanvang van het huurcontract is de 
huurder als borg een extra bedrag verschuldigd van 4 maanden huur.  

6) De groothandel in cosmetica staat toe dat 60% van het factuurbedrag niet bij 
levering, maar uiterlijk binnen 1 maand na levering wordt betaald, zonder 
extra kosten. 

7) Ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten stelt de Barobank een 
rekening-courantfaciliteit ter beschikking van maximaal € 5.000,- tegen 
5,2% interest op jaarbasis over het opgenomen bedrag. 
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RESULTATENBEGROTING BEAUSAGE 2007 
omzet uit behandelingen  €       ………… 
omzet uit verkoop cosmetica  -       ………… 
totale omzet  €       ………… 
inkoopwaarde van de  
omzet cosmetica  -       ………….  
huur pand  -             9.240  
servicekosten winkelpand   -             1.776  
afschrijvingskosten 1)  -       …………. 
promotiekosten  -             3.500  
verzekeringskosten  -                560  
interestkosten 2)  -        …………              
overige kosten  -             1.500  
totale kosten  €       ………… 
resultaat  €       ………… 
 
1) De investeringen worden in gelijke bedragen per jaar tot nihil afgeschreven 

(zie begrote balans van informatiebron 5 onder punt 1 en 2).  
2) Het gemiddelde saldo gedurende het jaar van de rekening-courantfaciliteit 

wordt begroot op € 3.000,-. Het rentepercentage is 5,2% per jaar. 
De Baro Opstartlening zal gedurende het gehele jaar gelijk zijn aan het 
bedrag per 1 januari 2007. Het rentepercentage is 4% per jaar. 
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Informatiebron 6 
 
Werkzaamheden van de divisies van Construct Parts  
 
De divisie Medisch 
Deze divisie levert goederen aan producenten van medische apparaten. Door de 
ontwikkeling in de medische wetenschap kunnen steeds meer ziektes in een 
vroeg stadium opgespoord worden. Vooral de toepassingen van de 
scanapparatuur nemen in sterke mate toe. 
 
De divisie Industrieel/wetenschappelijk 
De procesinnovatie bij de industriële productie is één van de manieren waardoor 
industriële ondernemingen er in slagen om tot kostenbesparingen te komen. 
 
De divisie Luchtvaart 
De divisie Luchtvaart produceert twee onderdelen voor vliegtuigen: Lightware en 
Fireproof. Lightware heeft als eigenschap dat het gewicht van het materiaal 
waarvan het gemaakt is, enorm laag is. Fireproof heeft als voornaamste 
eigenschap dat het gemaakt is van hittebestendig materiaal. Voor beide 
producten zijn de onderhoudskosten relatief laag.  
 
De divisie Overige 
Deze divisie produceert op basis van incidentele bestellingen. 
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Informatiebron 7 
 
Innovatie in de luchtvaartsector 
 
De Airbus A380, eerst nog Airbus A3XX genoemd, is het grootste 
verkeersvliegtuig ter wereld. Het wordt gemaakt door het Europese bedrijf 
Airbus. Op 18 januari 2005 werd het vliegtuig officieel gepresenteerd in de 
Franse stad Toulouse in aanwezigheid van zo’n 5.000 toeschouwers waaronder 
een aantal prominente Europese regeringsleiders. De eerste testvlucht had 
plaats op 27 april 2005, ook vanaf Toulouse. 
 

 
 
De viermotorige A380 is een dubbeldeks jumbojet. Het toestel kan in drie 
klassen 555 passagiers over een afstand van 15.000 km vervoeren. Eventueel 
kunnen in charterconfiguratie ook 840 passagiers tegelijk vervoerd worden. 
De Airbus A380 kent voorlopig maar één versie: de Airbus A380-800. Er komt 
ook een vrachtversie (A380F), die inmiddels is besteld door Federal Express, 
UPS en het leasebedrijf ILFC. Airbus werkt momenteel met man en macht aan 
de productie van de Airbus A380.  
Naar verwachting zal in 2006 worden begonnen met het leveren aan de eerste 
luchtvaartmaatschappijen: Emirates uit de Verenigde Arabische Emiraten en 
Singapore Airlines. KLM’s moedermaatschappij Air France heeft 10 stuks 
besteld. 
De Airbus A380 is op dit moment nog niet interessant voor de Nederlandse 
maatschappijen KLM of Martinair en beiden hebben vooralsnog geen plannen 
om een dergelijke toestel te bestellen. 
In vergelijking met de directe concurrent, de Boeing 747, heeft de A380 49% 
meer vloerruimte terwijl de capaciteit slechts 35% hoger is. Dit vertaalt zich in 
een groter comfort voor de reizigers: de stoelen en gangpaden zijn breder. 
Airbus stelt tevens dat de vliegkosten per stoel 15 tot 20% lager zullen uitvallen, 
en dat het vliegbereik 10 tot 15% groter zal zijn, vergeleken met de 747. 
Het enige vliegtuig ter wereld dat groter is dan de A380 is de Antonov 225, een 
vrachtvliegtuig. 
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Informatiebron 8 
 
Verwachte afzetgegevens van de divisie Luchtvaart van Construct Parts  
in 2007 
 
In 2007 zal de divisie Luchtvaart uitsluitend de producten Lightware en Fireproof 
produceren. 
Naar verwachting kan in 2007 de maximale productie van Lightware geheel 
afgezet worden tegen een verkoopprijs van € 4.500,- per stuk. Voor het nieuwe 
product Fireproof kunnen nieuwe contracten voor 2007 afgesloten worden met 
Airbus en Boeing. 
 
product afnemer hoeveelheid verkoopprijs 
Lightware diverse vliegtuigproducenten gehele productie €   4.500,- 
    
Fireproof Airbus (Europa)       500  €  8.500,- 
 Boeing (VS)    5.000  €  7.900,- 

 
 

Informatiebron 9 
 
Voorcalculatorische gegevens van Lightware en Fireproof in 2007 
 

 Lightware Fireproof 
aantal beschikbare manuren 166.000  
materiaalkosten per product   € 1.000,-  € 2.000,- 
aantal manuren per product    6 uur   10 uur 
kosten per manuur  €  200,-  €  200,- 
aantal machine-uren per product   5 uur   3 uur 
variabele kosten per machine-uur € 60,- 
constante fabricagekosten € 32,3 miljoen 
variabele verkoopkosten per product  €  160,-  €  20,- 
constante verkoopkosten € 16,2 miljoen 

 
 

einde  700049-2-030b* 
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management & organisatie VWO 2007-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 10  
Begrote balans Beausage per 1 januari 2007 

verbouwing  € 36.390 eigen vermogen €     4.200
apparatuur  - 9.200 Baro Opstartlening -      -------
werkvoorraad cosmetica  - 1.800 crediteuren  -       -------
handelsvoorraad cosmetica  -      -------- Baro rekening-courant  -      3.000
vooruitbetaalde huur  -      --------   
liquide middelen -  1.000  -             .  
 -      --------  -    -------- 
 
toelichting berekeningen: 
handelsvoorraad cosmetica: 
 
 
vooruitbetaalde huur: 
 
 
Baro Opstartlening: 
 
 
crediteuren: 
 
 

 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 11 RESULTATENGBEGROTING BEAUSAGE 2007 
omzet uit behandelingen  €       ………… 
omzet uit verkoop cosmetica  -       …………              
totale omzet  €       ………… 
inkoopwaarde van de  
omzet cosmetica  -       ………….  
huur pand  -             9.240  
servicekosten winkelpand   -             1.776  
afschrijvingskosten   -       ………….  
promotiekosten  -             3.500  
verzekeringskosten  -                560  
interestkosten   -        …………  
overige kosten  -             1.500  
totale kosten  €       ………… 
resultaat  €       ………… 
 
toelichting berekeningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 24  
 Lightware Fireproof 
verkoopprijs per product   
variabele kosten  
per product 

  

dekkingsbijdrage*)  
per product 

  

dekkingsbijdrage  
per manuur 

  

 
*) dekkingsbijdrage is het verschil tussen de opbrengst en de variabele kosten. 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700049-2-030u* 
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Correctievoorschrift VWO 

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 
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 
product  
 

 2 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− De regels van FNLI zijn strenger dan de internationale richtlijnen  

waardoor er minder producten onder een ‘gezond-logo’ geplaatst 
kunnen worden. 

− kostenverhogend 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Met het voeren van een ‘gezond-logo’ kan men zich onderscheiden van 

concurrerende producten waardoor de afzet en het bedrijfsresultaat 
toeneemt. 

− Door het voeren van een ‘gezond-logo’ kan men een hogere 
verkoopprijs bedingen, waardoor het bedrijfsresultaat verbetert.  

 
Opgave 2 

 
 4 maximumscore 1 

Het aantal schoonheidssalons per 25.000 inwoners is, samen met de 
provincie Groningen, in Flevoland het laagst van Nederland en kan in 
Almere als groeikern, nog fors toenemen. 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Grotere behoefte van mensen om lichamelijk welzijn te verkrijgen op 

een andere dan reguliere methode. 
− Het bewuster erkennen van een breed scala aan leerstoornissen. 
 

 6 maximumscore 2 
totale doelgroep omvat 0,04 × (41.330 − 27.830) = 540 kinderen 
Vera kiest voor massacommunicatie. 
 

 7 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste antwoord: 
− Massacommunicatie kan stigmatiserend werken. 
− Bij de doelgroep is te weinig kennis aanwezig, deze is moeilijk via 

massacommunicatie over te brengen.  

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 maximumscore 4 
− traditionele klant (84.767 − 54.267) × 0,50 × 0,012 = 183 klanten  

omzet 183 × 6 × 32 =  35.136,- 
− feestdagenklant 25 × 2 × 60 =  3.000,- 
− mannen (75.805 − 39.005) × 0,05 × 0,075 = 138 klanten 

omzet 138 × 4 × 45 =  24.840,- 
− kinderen met leerstoornissen 35 × 4 × 19 =         2.660,- 
totale omzet uit behandelingen € 66.016,- 
 

 9 maximumscore 2 
De levensduur van de verbouwing voor Beausage wordt bepaald door de 
gebruiksduur. Deze wordt bepaald door de duur van het huurcontract van 
het gebouw, dat een looptijd heeft van 2 jaar. 
 

 10 maximumscore 4 
Begrote balans Beausage per 1 januari 2007 

verbouwing   €  36.390 eigen vermogen   €    4.200 
apparatuur   €    9.200 Baro Opstartlening  €  44.600 
werkvoorraad cosmetica   €    1.800 crediteuren   €    2.040 
handelsvoorraad cosmetica  €    1.600  Baro rekening-courant   €    3.000 
vooruitbetaalde huur   €    3.850   
liquide middelen  €    1.000                 
  €  53.840   €  53.840 
 

• handelsvoorraad cosmetica 

4.000
1,25

2
 = 3.200

2
 = € 1.600,- 1 

• vooruitbetaalde huur 84 × 110 × 5
12

 = € 3.850,- 1 

• crediteuren (1.800 + 1.600) × 60% = € 2.040,- 1 
• balanstotaal 53.840 

Baro Opstartlening 53.840 − 4.200 − 2.040 − 3.000 = € 44.600,- 1 
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 700049-2-030c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 4 
 
RESULTATENGBEGROTING BEAUSAGE 2007 
omzet uit behandelingen   €  66.016  
omzet uit verkoop cosmetica  €  4.000  
totale omzet  € 70.016 
inkoopwaarde van de omzet van cosmetica  €  6.800  
huur pand  €  9.240  
servicekosten winkelpand   €  1.776  
afschrijvingskosten   €  20.035  
promotiekosten  €  3.500  
verzekeringskosten  €  560  
interestkosten   €  1.940  
overige kosten  €  1.500  
totale kosten  € 45.351 
resultaat  € 24.665,-  
 
• totale omzet  1 
 
toelichting berekeningen: 
• inkoopwaarde cosmetica 3.200 + 1.800 × 2 = 6.800 1 

• afschrijvingskosten 36.390
2

 + 9.200
5

 = 20.035  1 

• interestkosten 3.000 × 5,2% + 44.600 × 4% = 1.940 1 
 

 12 maximumscore 4 

• solvabiliteit 4.200
53.840

 × 100% = 7,8%. Dit is minder dan de vereiste 20%  1 

• rentedekking 24.665
1.940

 = 12,71. Dit is meer dan het vereiste van 10 1 

• leenbedrag 44.600. Dit blijft beneden het maximale leenbedrag 1 
 
• Aan de solvabiliteitseis wordt niet voldaan, aan de overige eisen wel. 

Vera komt niet in aanmerking voor de Opstartlening 1 
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 700049-2-030c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 2 
grootte cashflow 60.000 × 0,75 − 750 − 800 − 6.300 − 300 − 24.000 = 
€ 12.850,- 
 

 14 maximumscore 3 

• NCW 12.850
1,06

 + 2
12.850
1,06

 + 3
12.850
1,06

 + 4
12.850
1,06

 − 40.000 = € 4.526,61 2 

• Er is sprake van een positieve netto-contante waarde, de investering is 
dus aanvaardbaar  1 

 
 15 maximumscore 2 

2
X

1,06
 + 3

X
1,06

 + 4
X

1,06
 = 4.526,61 

2,521709386 X = 4.526,61  X = € 1.795,06 per jaar 
 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 2 
Bij een uitkering in stockdividend zal het eigen vermogen minder afnemen 
dan bij een uitkering in cashdividend. Bij een gelijkblijvend totaal vermogen 
zal daardoor het vreemd vermogen relatief kleiner zijn, waardoor de 
solvabiliteit hoger zal uitvallen dan bij uitkering in de vorm van 
cashdividend. 
 

 17 maximumscore 1 
Het persbericht over Numico nv is positief en het sterke groeiprofiel van 
Numico nv wekt de verwachting dat de koers van Numico nv zal stijgen en 
daarvan profiteert Floris bij stockdividend. 
 

 18 maximumscore 2 
2.016  0,15  0,75

37,80
× ×  = 6 aandelen 
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 700049-2-030c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Opgave 5 
 

 19 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Grote ondernemingen worden daardoor beter beheersbaar. 
− Elke divisie heeft eigen winstverantwoordelijkheid. 
− Elke divisie bedient een andere markt, waarvoor specifieke kennis 

vereist is. 
 

 20 maximumscore 2 
• Door de productie van supergrote vliegtuigen neemt het comfort toe 1 
• De vliegkosten per stoel dalen met 15-20% 1 
 

 21 maximumscore 1 
Daar de capaciteit beperkt is, moet door de productie van Fireproof de 
productie van Lightware beperkt worden. Door nee-verkopen kunnen 
klanten definitief afhaken. 
 

 22 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden:  
− omvang van de order 
− looptijd van het contract 
− nieuwe potentiële markt 
 

 23 maximumscore 1 
De keuze voor een product heeft in 2007 geen invloed op de verwachte 
bezetting van de divisie Luchtvaart. 
 

 24 maximumscore 3 
 

 Lightware Fireproof Scores 
− verkoopprijs  

per product € 4.500 €   7.900  

• variabele kosten  
per product 

€ 2.660 (1.000 + 6 × 200 
+ 5 × 60 + 160 ) €   4.200 1 

• dekkingsbijdrage  
per product € 1.840 €   3.700 1 

• dekkingsbijdrage  
per manuur 

€ 306,67 ( 1.840
6

) €      370 1 

 

Pagina: 1011Voor 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).



 

 700049-2-030c 9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 2 
beschikbaar      166.000 manuren 
aantal benodigde manuren voor Fireproof 
         5.500 × 10 =    55.000 manuren 
resteert voor Lightware     111.000 manuren 

aantal te produceren Lightware 111.000
6

 = 18.500 eenheden  

 
 26 maximumscore 3 

totale opbrengst: 
18.500 × 4.500 + 500 × 8.500 + 5.000 × 7.900 = 127.000.000 
totale variabele kosten: 
18.500 × 2.260 + 5.500 × 4.200 =  64.910.000 
totale constante kosten  48.500.000 
totale kosten   113.410.000 
bijdrage aan het bedrijfsresultaat  €   13.590.000,- 
 
 

Opgave 6 
 

 27 maximumscore 2 
inkoopprijs    280 
opslag inkoopkosten   28 
vvp      308 

opslag algemene kosten 20
80

 × 308 =   77 

kostprijs    385 

nettowinst 23
77

 × 385  115 

verkoopprijs                                  € 500,- 
 

 28 maximumscore 1 
gerealiseerde verkoopresultaat:  
23.500 × (500 − 385) = € 2.702.500,- voordelig 
 

 29 maximumscore 2 
toegestane kosten 23.500 × 385   9.047.500 
werkelijke kosten 23.500 × 290 + 0,3 mln + 1,7 mln   8.815.000 
budgetresultaat   €   232.500,- voordelig 
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 700049-2-030c 10 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Opgave 7 
 

 30 maximumscore 2 
• Bij lineaire aflossing wordt in het begin van de looptijd van de lening 

meer afgelost dan bij een annuïteitenlening  1 
• waardoor bij een lineaire lening (de schuld sneller daalt en) minder 

interest hoeft te worden betaald  1 
 

 31 maximumscore 1 
Het fiscale voordeel is bij een spaarhypotheek groter dan bij een 
annuïteitenhypotheek. 
 

 32 maximumscore 1 
Het risico dat bij overlijden van de hypotheekverstrekker de lening niet kan 
worden terugbetaald.  
 
 

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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
opgave 1   de Volkskrant, 23 mei 2006 
opgave 4   Persbericht van Numico nv bij presentatie van jaarcijfers, 23 februari 2006 
informatiebron 3  © Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
 

einde  700049-2-030c* 
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Tijdvak 1
Vrijdag 19 mei

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje. 
Voor de beantwoording van vraag 24 is een 
uitwerkbijlage bijgevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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600025-1-29o 2 Lees verder 

Opgave 1 
 
 
Getronics biedt op PinkRoccade 
 
Automatiseerder Getronics heeft een bod, 350 miljoen euro in contanten, op de uitstaande 
aandelen van concurrent PinkRoccade uitgebracht. 
Nu Getronics (22.000 personeelsleden) met PinkRoccade (7.000 personeelsleden) aan de 
haal lijkt te gaan, maken de personeelsleden van beide bedrijven zich op voor 
reorganisaties. Volgens analisten zal Getronics profiteren van de overname. Zij voorzien dat 
PinkRoccade dit jaar 8 procent van Getronics’ winst zal leveren, en in het jaar daarna 
16 procent. De beurskoers van het aandeel Getronics kan op korte termijn echter onder druk 
komen te staan. Dit is het gevolg van de aandelenemissie van 250 miljoen euro die 
Getronics wil doen om de overname te financieren. 
 
bron: de Volkskrant, 1 februari 2005 
 

1p 1  Op welke formele wijze kan het personeel invloed uitoefenen op het besluit van een 
overname? 

1p 2  Op welke wijze kan een N.V. zich beschermen tegen een vijandige overname? 
 
Om de overname te financieren zal Getronics een emissie van aandelen doen van 
250 miljoen euro. 

1p 3  Verklaar waarom de beurskoers van het aandeel Getronics op korte termijn door de emissie 
onder druk kan komen te staan ondanks het feit dat Getronics zal profiteren van de 
overname. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. In informatiebron 1 staan 
gegevens over het octrooirecht. Gegevens over de investeringsomstandigheden in Polen zijn 
opgenomen in informatiebron 2. In informatiebron 3 staan de voorcalculatorische gegevens 
van Flapsen N.V. over 2007. Informatiebron 4 bevat gegevens van de Poolse markt voor 
vrieskisten. 
 
De industriële onderneming Flapsen N.V. produceert vrieskisten voor huishoudelijk 
gebruik. De vrieskisten hebben een grote capaciteit en een zéér laag energieverbruik.  
Op de technische vindingen die in de vrieskist verwerkt zijn, heeft de onderneming in 1997 
octrooi aangevraagd en verkregen. Informatiebron 1 geeft informatie over het octrooirecht. 
 
De ontwikkelingskosten van deze vrieskisten zijn door Flapsen N.V. op de balans 
opgenomen onder de post ‘Octrooi’. 

1p 4  Op grond van welk gegeven uit informatiebron 1 dient Flapsen N.V. af te schrijven op de 
waarde van het octrooi? 
 
Het octrooi van Flapsen N.V. vervalt per 31 december 2007. De onderneming verwacht dat 
na dit tijdstip andere ondernemingen direct op de Nederlandse markt zullen komen met een 
identiek product en dit tegen een lagere verkoopprijs gaan aanbieden. 
Flapsen N.V. wil de productie in Nederland stoppen en deze overbrengen naar Polen als aan 
de volgende twee eisen voldaan wordt:  
a de commerciële kostprijs van de vrieskist voor de Nederlandse markt komt lager te 
liggen dan de huidige commerciële kostprijs van € 545,-  
en 
b de verkoop van vrieskisten op de Poolse markt levert een bijdrage in de dekking van de 
constante kosten. Vooralsnog gaat de directie ervan uit dat door de verkoop op de Poolse 
markt de bijdrage in de dekking van de constante kosten in het eerste jaar minstens 
€ 700.000,- moet zijn. 
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600025-1-29o 3 Lees verder 

Het feit dat Flapsen N.V. bij de productie van vrieskisten in Nederland relatief veel gebruik 
maakt van oproepkrachten is een voordeel bij het overbrengen van de productie naar Polen. 

1p 5  Noem het voordeel dat Flapsen N.V. heeft, omdat zij relatief veel oproepkrachten in 
Nederland in dienst heeft. Licht het antwoord toe. 
 
De keuze om het bedrijf naar Polen te verplaatsen heeft te maken met het aanwezige 
gunstige investeringsklimaat in Polen. De loonkosten zijn er relatief laag en de Poolse 
overheid verstrekt ook nog een loonkostensubsidie. Flapsen N.V. zal in Polen nieuw 
personeel aantrekken op basis van haar begrote productie van 2007. 
Naast de investeringen van € 11 miljoen in Polen bedragen de kosten van het stoppen van 
de productie in Nederland € 2 miljoen. 

3p 6  Bereken met behulp van de informatiebronnen 2 en 3 de directe loonkosten per manuur in 
Polen na aftrek van de loonkostensubsidie. 
 
Als Flapsen N.V. de productie overbrengt naar Polen, zal ze de vrieskist ook op de Poolse 
markt gaan verkopen. Flapsen N.V. berekent voor de Nederlandse en de Poolse markt een 
afzonderlijke commerciële kostprijs. 

3p 7  Stel de commerciële kostprijs van een vrieskist vast die geproduceerd is in Polen voor de 
Nederlandse markt. Bereken daarvoor afzonderlijk de variabele commerciële kosten en de 
constante commerciële kosten per vrieskist.  
 
Het verschil tussen de Poolse en de Nederlandse markt voor vrieskisten maakt het voor 
Flapsen N.V. noodzakelijk om de vrieskist in Polen tegen een lagere prijs te verkopen dan 
in Nederland. 
Volgens een marketingbureau moet Flapsen N.V. op de Poolse markt een 
penetratieprijspolitiek voeren. Flapsen N.V. vindt deze prijspolitiek teveel risico inhouden. 

1p 8  Welk risico loopt Flapsen N.V. als zij in Polen de penetratieprijspolitiek zou toepassen? 
 
De directie besluit dat als zij de Poolse markt gaat betreden zij zich zal richten op de 
doelgroep zoals die in informatiebron 4 is beschreven. Ze zal nog moeten vaststellen of zij 
een verkoopprijs van € 430,- of van € 480,- per vrieskist gaat hanteren.  

2p 9  Bereken hoeveel vrieskisten Flapsen N.V. volgens de prognose per jaar in Polen kan 
afzetten bij een verkoopprijs van € 430,- en bij een verkoopprijs van € 480,-. 

3p 10  Bereken de bijdrage in de dekking van de constante kosten van de Poolse afzet bij een 
verkoopprijs op de Poolse markt van € 430,- en bij een verkoopprijs van € 480,-. 
 
Flapsen N.V. zal de productie naar Polen overbrengen als aan de eisen a en b, (zie begin 
van de opgave) voldaan wordt. 

2p 11  Zal Flapsen N.V. de productie naar Polen overbrengen? Motiveer het antwoord. 
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600025-1-29o 4 Lees verder 

Opgave 3 
 
 
Jan Peeters, een zelfstandige ondernemer, wil per 31 maart 2016 met pensioen gaan. Om 
een extra pensioenvoorziening te verkrijgen heeft Jan met zijn bank een overeenkomst 
gesloten.  
In die overeenkomst is onder andere het volgende opgenomen: 

• Jan stort vanaf 1 april 2006 elke maand € 200,- bij de bank. 
• De bank garandeert Jan op de gewenste einddatum, 31 maart 2016, een uitkering van  

€ 23.980,-.  
• Mocht Jan volledig arbeidsongeschikt raken dan zal vanaf dat moment voor Jan de 

verplichting vervallen om maandelijks € 200,- te storten. De bank neemt de verplichtingen 
over zodat de uitkering gegarandeerd blijft. 
 
De bank gaat ervan uit dat zij de stortingen kan beleggen tegen 0,4% samengestelde interest 
per maand. 

2p 12  Bereken op 31 maart 2016 het eindkapitaal van de stortingen als aan het begin van elke 
maand € 200,- wordt gestort en deze stortingen 0,4% per maand samengestelde interest (zie 
formuleblad) opleveren. 

2p 13  Geef twee oorzaken waarom de uitkering van de bank afwijkt van het berekende 
eindkapitaal. 
 
Stel dat Jan in april 2013 volledig arbeidsongeschikt wordt. Vanaf 1 mei 2013 vervalt voor 
Jan de verplichting tot de betaling van de maandelijkse storting van € 200,-. 

2p 14  Bereken per 1 mei 2013 het totale bedrag dat Jan Peeters aan premiebetalingen bespaart 
door het arbeidsongeschikt raken (zie formuleblad). 
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600025-1-29o 5 Lees verder 

Opgave 4 
 
 
Brahma gaat de concurrentie met Leffe aan 
 
In augustus 2004 is er een fusie geweest tussen de Belgische bierbrouwer Interbrew (onder 
andere Stella Artois en de speciaal bieren Leffe en Hoegaarden) en de Braziliaanse 
bierbrouwer Companhia de Bebidas das Americas (onder andere het merk Brahma). De 
nieuwe onderneming heet InBev en is, in hectoliters gemeten, de grootste brouwer ter 
wereld.  
De biermarkt wordt gesegmenteerd in pilsener bier en speciaal bier. Van de totale 
bierconsumptie is slechts 5% speciaal bier. 
De twee hoofdmerken pilsener bier van InBev zijn Stella Artois en Beck’s. InBev zal op de 
Europese markt voor speciaal bier het merk Brahma gaan positioneren door het merk te 
associëren met vakantie, zon en strand. InBev heeft in de markt voor speciaal bieren een 
marktaandeel van 6%.  
 
Marktaandeel zes grootste bierbrouwers wereldwijd naar afzetvolume in procenten 

 brouwer marktaandeel 
 ANHEUSER-BUSCH  10,5% 
 CARLSBERG  5,2% 
 COORS-MELSON  4,1% 
 HEINEKEN  8,0% 
 INBEV  15,0% 
 SAB MILLER  9,3% 

 
bron: de Volkskrant, 1 februari 2005 
 

1p 15  Waarom vormt de introductie van Brahma op de Europese markt geen grote bedreiging voor 
de marktpositie van Stella Artois? 
 
In de marketing wordt een onderscheid gemaakt tussen geconcentreerde marketing, 
gedifferentieerde marketing en ongedifferentieerde marketing. 

1p 16  Welke van deze drie marketingstrategieën past InBev op de Europese markt toe? Motiveer 
het antwoord. 

2p 17  Bereken het marktaandeel (in één decimaal) van InBev op de markt voor pilsener bieren. 
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600025-1-29o 6 Lees verder 

Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 9. Informatiebron 5 gaat over het 
rendement en risico van beleggingsmaatschappij Locatero B.V. Informatiebron 6 gaat over 
de beoordeling door Simon Roodenburg van het rendement en de risico’s. 
In informatiebron 7 staat een overzicht van het onroerend goed van Locatero B.V. 
Informatiebron 8 bevat de financieringsstructuur van Locatero B.V. en in informatiebron 9 
staan de kosten van Locatero B.V. over 2006. 
 
Beleggingsmaatschappij Locatero B.V. (zie informatiebron 5), opgericht op 1 januari 2004, 
biedt particuliere beleggers de mogelijkheid te beleggen in een landelijk gespreide 
vastgoedportefeuille.  
 
Aan Simon Roodenburg wordt de mogelijkheid geboden om per 1 januari 2006 tien 
aandelen in deze beleggingsmaatschappij over te nemen tegen een overnameprijs van 
€ 16.100,- per aandeel. 
Om een weloverwogen besluit te nemen heeft Simon Roodenburg informatie ingewonnen.  
In informatiebron 5 staat een algemene beschrijving van de beleggingen van Locatero B.V. 
en de daaraan verbonden risico’s voor de belegger. De wijze waarop Simon persoonlijk de 
genoemde risico’s en het rendement voor deze belegging afweegt en uitdrukt in een score, 
staat in informatiebron 6. Simon zal de aandelen Locatero B.V. aankopen als de totaalscore  
positief is. 
 
Het in informatiebron 5 genoemde debiteurenrisico kan door Locatero B.V. zowel bij 
afsluiten van het huurcontract als gedurende de looptijd van het huurcontract beperkt 
worden.  

1p 18  Noem een maatregel die Locatero B.V. kan nemen om het debiteurenrisico te beperken. 
 
Simon stelt in informatiebron 6 dat hij het debiteurenrisico van Locatero B.V. 
verwaarloosbaar klein acht. Deze opvatting heeft Simon gebaseerd op informatiebron 7 
waarin staat dat het aantal huurders beperkt is en dat alle huurders op één na, grote 
supermarktorganisaties zijn.  

1p 19  Geef een verklaring die de opvatting van Simon over het debiteurenrisico van 
Locatero B.V. twijfelachtig maakt.  

3p 20  Bereken met behulp van informatiebron 7 de totale huuropbrengst van Locatero B.V. over 
het jaar 2006. Ga er daarbij van uit dat de aflopende contracten in 2006 (geïndexeerd) 
voortgezet worden. 

3p 21  Bereken de procentuele daling van de totale huuropbrengst van Locatero B.V. over 2006 als 
de tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006 aflopende huurcontracten niet voortgezet 
worden.  
 
In informatiebron 6 staat vermeld hoe Simon het renterisico wil berekenen.  

2p 22  Bereken met behulp van informatiebron 8 de verwachte totale rentelasten van Locatero B.V. 
over het jaar 2006 als de marktrente in 2006 niet verandert.  

3p 23  Bereken de procentuele stijging van de verwachte totale rentelasten over 2006, als de 
marktrente op 1 januari 2006 met één procentpunt zou stijgen. 
 
In verband met de rendementsberekening stelt Simon een resultatenbegroting op volgens 
het model op de uitwerkbijlage. Uit het jaarverslag heeft Simon een overzicht (zie 
informatiebron 9) opgesteld van de jaarlijkse kosten van Locatero B.V.  

5p 24  Bereken de begrote winst van Locatero B.V. over 2006. Vul daartoe de uitwerkbijlage die 
bij deze opgave hoort in en vermeld op de uitwerkbijlage de berekeningen voor de 
exploitatiekosten, de kosten van het vastgoedbeheer en de directievergoeding. 
 
Locatero B.V. keert de winst volledig uit in de vorm van dividend. 

2p 25  Bereken voor Simon het verwachte dividendrendement (zie formuleblad) over 2006 bij 
overname van de aandelen op 1 januari 2006. 

2p 26  Beoordeel aan de hand van een berekening van de totaalscore of Simon de aandelen 
Locatero B.V. overneemt. 
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Opgave 6  
 
 
Educatieve uitgeverij Nijgh Versluys stabiliseert prijzen van schoolboeken 
 
Zoals eerder bekend is gemaakt, heeft het ministerie van Financiën besloten per 
1 januari 2005 het BTW-tarief op leermiddelen waaraan een cd-rom is toegevoegd aan te 
passen. De bij het boek ingesloten cd-rom wordt nu apart met 19% BTW (dat was voorheen 
6%, zoals ook op overige leermiddelen) belast. 
Nijgh Versluys heeft besloten haar prijzen, zoals reeds gepubliceerd in de catalogi van 
2005, ongemoeid te laten. Nijgh Versluys zal voor alle titels ten behoeve van het voortgezet 
onderwijs de BTW-verhoging dus niet doorberekenen aan scholen en hoopt hiermee een 
bijdrage te leveren aan het binnen de perken houden van de schoolkosten voor ouders en 
leerlingen. 
 
bron: Nieuwsbericht Nijgh Versluys, 1 maart 2005 
 
Veronderstel dat Nijgh Versluys aan een school voor voortgezet onderwijs in Breda in 2005 
150 nieuwe boeken voor het vak management & organisatie verkoopt. De catalogusprijs van 
dit boek, inclusief cd-rom, bedraagt € 37,10. Deze prijs is inclusief BTW. De prijsopbouw 
van dit boek is zodanig dat 80% van de prijs betrekking heeft op het afzonderlijke boek en 
20% op de cd-rom. 
 

2p 27  Bereken welk bedrag Nijgh Versluys in verband met bovengenoemde verkoop aan de fiscus 
in 2005 zou hebben moeten afdragen als het BTW-tarief voor cd-roms 6% zou zijn 
gebleven. 

3p 28  Bereken met welk bedrag de winst van Nijgh Versluys afneemt bij bovengenoemde verkoop 
door het besluit van Nijgh Versluys om de BTW-verhoging niet in de verkoopprijs door te 
berekenen. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Een industriële onderneming bezit een sorteermachine die tot en met 31 december 2009 
gebruikt zal worden. De restwaarde op 31 december 2009 is nihil. De onderneming 
overweegt de sorteermachine per 1 januari 2007 om te bouwen. De levensduur van de 
machine wordt door de ombouw niet verlengd. De omgebouwde sorteermachine heeft een 
verwachte restwaarde van € 5.000,-. Het voordeel van de ombouw ligt in de besparing op de 
arbeidsuren. Een nadeel van de ombouw is dat de jaarlijkse onderhoudskosten toenemen. 
De investering die met de ombouw gemoeid is, bedraagt € 50.000,-. De onderneming 
schrijft af met een vast percentage van de aanschafwaarde. 
De onderneming wenst een minimaal rendement op het geïnvesteerd vermogen te behalen 
van 7% per jaar. 
Met betrekking tot de besparing op de arbeidsuren en de hogere onderhoudskosten is het 
volgende bekend: 
 

jaar zonder ombouw met ombouw loonkosten 
per uur 

 arbeidsuren onderhoudskosten arbeidsuren onderhoudskosten  

2007 3.000 uur € 25.000 1.950 € 30.000 € 30 

2008 3.000 uur € 27.500 2.000 € 32.700 € 32 

2009 3.050 uur € 30.000 2.050 € 35.750 € 35 

 
1p 29  Met welk bedrag neemt de jaarlijkse afschrijving op de sorteermachine toe door de 

ombouw? 
2p 30  Bereken de verandering van de cashflow van 2007, 2008 en 2009 afzonderlijk ten gevolge 

van de ombouw van de sorteermachine. 
3p 31  Bereken op grond van de netto contante waarde of de ombouw economisch verantwoord  

is (zie formuleblad). Ga ervan uit dat de cashflows aan het eind van het jaar vrijvallen. 
 
 Einde 
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Vraag 24 
Resultatenbegroting 2006 Locatero B.V. 

 

 

Huuropbrengst (zie vraag 20)  ………….. 

Exploitatiekosten  ………….. 

Kosten vastgoedbeheer ………….. 

   .…………. 

Exploitatieresultaat  …………. 

Directievergoeding  ..………… 

Overige kosten .…………. 

   …………. 

   …………. 

Rentelasten (zie vraag 22)  …………. 

Winst   ……..….. 

 

Berekeningen 

Exploitatiekosten 

 

 

 

Kosten vastgoedbeheer 

 

 

 

Directievergoeding 

 

 

 Uitwerkbijlage bij vraag 24 

Examen VWO 2006 
 
Tijdvak 1 
Vrijdag 19 mei 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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Tijdvak 1
Vrijdag 19 mei

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

   

Informatieboekje 
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Formuleblad 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 12, 14, 25 en 31. 
 

 12  gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/termijnen 
 
formules: 

i = p
100

 

C = K × (1 + i)-n 

Cn = T × 
-n1  (1 + i)

i
−  

E = K × (1 + i)n 

En = T × (1 + i) × 
n (1 + i) 1

i
−  

 
 14  zie vraag 12 

 

 25  dividendrendement = dividend
overnameprijs

× 100% 

 
 31  voor de formules van berekening van de contante waarde, zie vraag 12  
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Octrooirecht 
 
Het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande producten, apparaten of 
werkwijzen is van groot belang om geen achterstand op te lopen ten opzichte van 
concurrenten en om zo mogelijk een voorsprong te verkrijgen en te behouden. Veel geld 
wordt uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling om de nodige innovaties te realiseren. 
Deze investeringen moeten uiteraard worden terugverdiend.  
Met behulp van octrooien kunnen technische vindingen, zoals nieuwe of verbeterde 
producten, verbeterde werkwijzen en apparaten worden beschermd. 
Een octrooi is een verbodsrecht gedurende een bepaalde tijd. Degene op wiens naam een 
octrooi staat, mag anderen verbieden dat te maken of te doen wat het octrooi beschermt. De 
octrooihouder heeft daarmee dus een monopolie verworven.  
Maar er zijn voorwaarden: 

• In ruil voor het monopolie maakt de octrooihouder (door middel van het octrooischrift) zijn 
vinding openbaar, zodat anderen kunnen profiteren van de ontwikkelde kennis (voor 
bijvoorbeeld verder onderzoek).  

• De octrooihouder moet zijn octrooi in stand houden. De octrooihouder moet de overheid 
(die het octrooi verleend heeft) geregeld contributie betalen. 

• Natuurlijk staat het de octrooihouder vrij anderen toe te staan (bijvoorbeeld tegen betaling) 
de beschermde vinding toe te passen. Dit noemen we een licentie. 
 
Investeringsomstandigheden in Polen 
 
Investeringsklimaat in Polen 
 
Volgens de Europese Unie en de Wereldbank is Polen het belangrijkste investeringsgebied 
in het nieuwe Europa. Met bijna 40 miljoen inwoners zal Polen een grote invloed op het 
beleid en de beslissingen van de Europese Unie hebben. Polen wordt gezien als een land 
met een aantrekkelijk investeringsbeleid. Het gunstige klimaat voor buitenlandse 
investeerders wordt gestimuleerd door: 

• de stabiele economie; 
• wettelijke en zakelijke voorschriften aangepast aan de standaarden van de EU; 
• de grootste markt van de nieuwe lidstaten van de EU; 
• een groeiende vraag naar kwaliteit; 
• hooggekwalificeerd personeel; 
• lage loonkosten; 
• goedkoop onroerend goed. 

 
bron: www.polaris-international.com, 2004 
 
Investeringsbevorderende maatregelen 
 
Om buitenlandse investeringen te stimuleren is in juni 2002 een nieuwe wet 
geïmplementeerd. De Poolse overheid zal een jaarlijkse loonkostensubsidie verstrekken tot 
maximaal 15% van het geïnvesteerde bedrag, indien de investering minimaal 10 miljoen 
euro is.  
 
Per 20 nieuwe en opgevulde fulltime banen bedraagt deze loonkostensubsidie € 199.880,- 
per jaar. 
Voor een groep fulltime banen van minder dan 20 wordt geen subsidie verstrekt. 
 
bron: www.evd.nl 

informatie-
bron 2 

informatie-
bron 1 
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Voorcalculatorische gegevens van Flapsen N.V. over 2007 
 
Voorcalculatorische productiegegevens na overplaatsing van de productie naar Polen 
 

Productiekosten  
variabele kosten per eenheid:  
materiaal € 175,50 
directe lonen 10 manuren à € 14,21 (voor aftrek loonkostensubsidie) 
   
overige totale kosten:  
 constant € 2.400.000,- 
 variabel €    475.000,- 
  
Overige gegevens  
normale productie 20.000 eenheden  
begrote productie 19.000 eenheden  
aantal productieve uren per jaar 
per fulltime baan 1.800 uur 

 
 
Voorcalculatorische verkoopgegevens na overplaatsing van de productie naar Polen1) 

 
 Nederlandse markt  Poolse markt  
normale afzet 14.000 stuks 6.000 stuks 
   
totale constante verkoopkosten € 140.000,-  € 60.000,- 
variabele verkoopkosten per stuk € 20,- nihil 
verkoopprijs per stuk € 600,- nog vast te stellen 

 
1) In verband met de aanwezige voorraad kan de begrote afzet in 2007 afwijken van de 
begrote productie. 

informatie-
bron 3 
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Gegevens van de Poolse markt voor vrieskisten 
 
A. Doelgroep Flapsen N.V. Poolse markt 
 
Indien Flapsen N.V. op de Poolse markt een verkoopprijs van meer dan € 400,- per vrieskist 
wil vaststellen dan zal zij zich moeten richten op de consumenten die vallen in de 
leeftijdsgroep van 30 tot 45 jaar en een inkomen hebben tussen de 30.000 en 40.000 euro. 
Bij een verkoopprijs van € 430,- verwacht Flapsen N.V. dat 1,2% van de doelgroep een 
vrieskist zal aanschaffen, bij een prijs van € 480,- zal dat 0,8% zijn.  
 
B. Samenstelling van de bevolking naar leeftijdscategorie  
 
De totale bevolking in Polen heeft een omvang van 40 miljoen mensen. 
 
Leeftijdsopbouw bevolking   
 

 
 
C. Inkomensverdeling binnen de leeftijdscategorie 30-45 jaar   
 

 
 
 
 
 

informatie-
bron 4 

leeftijdscategorie
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Rendement en risico van beleggingsmaatschappij Locatero B.V. 
 
Locatero heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met een in aandelen verdeeld 
vermogen ter grootte van € 8.525.000,-. Dit vermogen is verdeeld over 550 aandelen en is 
op 1 januari 2004 geplaatst. 
 
Locatero B.V. is een beleggingsmaatschappij die valt onder het regime van de  
Fiscale Beleggingsinstelling, hetgeen inhoudt dat er geen vennootschapsbelasting wordt 
geheven. Voor het verwerven en behouden van de status van Fiscale Beleggingsinstelling 
moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste hiervan is dat het 
vastgoed voor maximaal 60% gefinancierd is met vreemd vermogen. 
 
Doel van beleggingsmaatschappij Locatero B.V. is het beleggen van vermogen in gebouwen 
(vastgoed) die voor meerdere jaren verhuurd zijn aan supermarkten, om zo een 
aantrekkelijk rendement te realiseren met een beperkt risico. 
De populariteit van de supermarkt is bij de Nederlandse consument de afgelopen jaren 
gestaag toegenomen. Van de uitgaven aan levensmiddelen besteedt de consument inmiddels 
66% in de supermarkt. De groei van de branche wordt beperkt doordat in Nederland geen 
sprake is van vrije vestiging. Gemeenten bepalen via het bestemmingsplan het gewenst 
aantal supermarkten per gebied. Door deze wetgeving is er sprake van schaarste aan goede 
locaties hetgeen een opwaartse prijsdruk geeft. Opvallend is dat het aantal 
supermarktlocaties daalt en de gemiddelde vloeroppervlakte, uit rendementsoverwegingen, 
stijgt tot inmiddels ongeveer 650m². 
 
Aan het beleggen in vastgoed zijn risico’s verbonden. De belangrijkste risico’s zijn: 

• het debiteurenrisico; 
• het leegstandsrisico; 
• het renterisico. 

 
Het debiteurenrisico is het risico dat één of meer van de huurders niet aan hun 
betalingsverplichtingen kunnen voldoen met als gevolg een voortijdige beëindiging van de 
huurovereenkomst. 
Het leegstandsrisico is het risico dat één of meerdere panden uit de portefeuille, na afloop 
van de huurovereenkomst, niet opnieuw verhuurd kunnen worden.  
Het renterisico is het risico dat de rentelasten van de opgenomen leningen zullen stijgen. 

informatie-
bron 5 
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Beoordeling door Simon Roodenburg van het rendement en de risico’s  
 

• Het debiteurenrisico acht Simon verwaarloosbaar klein. 
• Het leegstandsrisico wordt door Simon bepaald door vast te stellen met welk percentage  de 

totale huuropbrengsten van Locatero B.V. op jaarbasis daalt, als in het komende 
kalenderjaar de aflopende huurcontracten niet verlengd worden. 

• Het renterisico wordt door Simon bepaald door vast te stellen met welk percentage de totale 
rentelasten van Locatero B.V. op jaarbasis stijgt, als in het komende kalenderjaar de 
marktrente met één procentpunt stijgt. 

• Het rendement wordt door Simon bepaald door het verwachte dividendrendement te 
berekenen, waarbij het dividend uitgedrukt wordt in een percentage van de overnameprijs 
van de aandelen. 
 
Om uiteindelijk te kunnen beoordelen of hij de aandelen in Locatero B.V. zal overnemen 
drukt Simon de risico’s en het dividendrendement uit in een totaalscore. Daarbij maakt hij 
gebruik van het volgend overzicht. 
 

LEEGSTANDSRISICO SCORE 
minder dan 10% -1 
tussen 10% en 20% -2 
meer dan 20% -4 
RENTERISICO SCORE 
minder dan 12,5% -1 
tussen 12,5% en 25% -2 
meer dan 25% -4 
DIVIDENDRENDEMENT SCORE 
minder dan 2% 0 
tussen 2% en 4% +2 
tussen 4% en 6% +4 
tussen 6% en 8% +6 
meer dan 8% +8 

 
Aangezien Simon vindt dat het debiteurenrisico verwaarloosbaar klein is, neemt hij dit 
risico niet in de totaalscore op. Simon zal in aandelen Locatero B.V. beleggen als de 
totaalscore positief is. Bij een totaalscore van 0 of minder ziet hij van deze belegging af. 

informatie-
bron 6 
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Onroerend goed van Locatero B.V. 
Op 1 januari 2006 zijn alle panden van Locatero B.V. verhuurd. De huren worden 
maandelijks bij vooruitbetaling ontvangen. De huren worden jaarlijks op de hieronder 
genoemde data geïndexeerd. Voor 2006 bedraagt de verwachte indexatie 2,4%. 
Van de door Locatero B.V. afgesloten huurcontracten lopen twee contracten in 2006 af. De 
totale huursom over 2006 van de huurcontracten die in 2006 niet aflopen bedraagt 
€ 1.278.420,-  
 
Amsterdam 
Huurder Ahold Vastgoed B.V. t.b.v. Albert Heijn 
Totaal verhuurbare oppervlakte 1.237 m² winkelruimte en 48 m² overig 
Jaarhuur per 1 januari 2006 € 228.120,- 
Afloopdatum huurovereenkomst 31 december 2009 
Indexatiedatum jaarlijks op 31 december 
 
Huurder ING Bank N.V. t.b.v. geldautomaat 
Totaal verhuurbare oppervlakte 15 m²  
Jaarhuur per 1 januari 2006 € 9.000,- 
Afloopdatum huurovereenkomst 1 mei 2006 
Indexatiedatum jaarlijks op 1 mei 
 
Drachten 
Huurder Laurus Nederland B.V. t.b.v. Super de Boer 
Totaal verhuurbare oppervlakte 1.537 m² winkelruimte en 48 m² kelderruimte 
Jaarhuur per 1 januari 2006 € 171.795,- 
Afloopdatum huurovereenkomst 1 maart 2006 
Indexatiedatum jaarlijks op 1 maart  
 
Harderwijk 
Huurder Laurus Nederland B.V. t.b.v. Super de Boer 
Totaal verhuurbare oppervlakte 1.310 m² winkelruimte  
Jaarhuur per 1 januari 2006 € 170.400,- 
Afloopdatum huurovereenkomst 31 december 2009 
Indexatiedatum jaarlijks op 31 december 
 
Kerkrade 
Huurder Aldi Vastgoed B.V. t.b.v. Aldi Supermarkt 
Totaal verhuurbare oppervlakte 961 m² magazijn 
Jaarhuur per 1 januari 2006 € 104.550,- 
Afloopdatum huurovereenkomst 31 december 2014 
Indexatiedatum jaarlijks op 31 december 
 
Huurder Plus Vastgoed B.V. t.b.v. Plus Supermarkt 
Totaal verhuurbare oppervlakte 1.444 m² winkelruimte  
Jaarhuur per 1 januari 2006 € 134.400,- 
Afloopdatum huurovereenkomst 31 december 2007 
Indexatiedatum jaarlijks op 31 december 
 
Nuenen 
Huurder Laurus Nederland B.V. t.b.v. Super de Boer 
Totaal verhuurbare oppervlakte 1.501 m² winkelruimte  
Jaarhuur per 1 januari 2006 € 181.890,- 
Afloopdatum huurovereenkomst 31 december 2019 
Indexatiedatum jaarlijks op 31 december 
 
Zevenbergen 
Huurder Ahold Vastgoed B.V. t.b.v. Albert Heijn 
Totaal verhuurbare oppervlakte 2.500 m² winkelruimte en 108 parkeerplaatsen 
Jaarhuur per 1 januari 2006 € 459.060,- 
Afloopdatum huurovereenkomst 31 december 2010 
Indexatiedatum jaarlijks op 31 december 
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Financieringsstructuur van Locatero B.V. 
 
De gecomprimeerde balans van Locatero B.V. per 31 december 2005: 
 

Balans 31 december 2005 (bedragen × € 1.000,-) 
Vastgoed   21.160 Eigen vermogen  8.525 
Vlottende activa         15 Hypothecaire leningen  12.650 
      21.175   21.175 
Toelichting balans: 
De hypothecaire geldleningen, verstrekt door de FGH Bank N.V., bestaan uit 4 leningsdelen 
volgens onderstaande specificatie: 
 
Leningsdeel I € 3.050.000,- 
Rente over de hoofdsom 4% op jaarbasis 
Rentevaste periode 1 maand 
Einddatum 1 januari 2010 
 
Leningsdeel II € 3.200.000,- 
Rente over de hoofdsom 4,2% op jaarbasis 
Rentevaste periode 3 jaar 
Einddatum 1 januari 2007 
 
Leningsdeel III € 3.200.000,- 
Rente over de hoofdsom 4,6% op jaarbasis 
Rentevaste periode 5 jaar 
Einddatum 1 januari 2009 
 
Leningsdeel IV € 3.200.000,- 
Rente over de hoofdsom 5% op jaarbasis 
Rentevaste periode 7 jaar  
Einddatum 1 januari 2011 
 
Na het verstrijken van de rentevaste periode brengt de FGH Bank N.V. direct de op dat 
moment geldende marktrente in rekening. 
De leningsdelen worden volledig op de einddatum afgelost. 
 
 
Kosten Locatero B.V. over 2006 
 
De exploitatiekosten zijn begroot op 9% van de huuropbrengsten per jaar. Deze kosten 
hebben betrekking op het onderhoud en de verzekering van het vastgoed. 
 
Het dagelijks beheer van het vastgoed (commercieel, administratief en technisch) van 
Locatero B.V. heeft de directie uitbesteed. Voor dit vastgoedbeheer moet jaarlijks een 
vergoeding betaald worden van 3,5% van de huuropbrengsten per jaar. 
 
De directie, die ook voor andere beleggingsmaatschappijen directietaken verzorgt, ontvangt 
een vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel 
bedraagt in 2006 € 26.450,- per kwartaal. 
Het variabele deel is van toepassing indien het exploitatierendement over het afgelopen 
kalenderjaar hoger is dan 6%. Het variabele deel bedraagt 20% over het meerdere boven 
deze 6%.  
Het exploitatierendement is het exploitatieresultaat als percentage van de oorspronkelijke 
investering van € 20.450.000,-. Over 2005 bedroeg het exploitatierendement 6,4%. 
 
Daarnaast bestaan er nog overige kosten die begroot zijn op € 35.000,- per jaar. 
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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 VWO kunnen maximaal 62 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 1 

 1  Via de ondernemingsraad (deze moet bij een overname om advies gevraagd worden). 
 
Maximumscore 1 

 2  voorbeelden van een juist antwoord: 
• door het uitgeven van prioriteitsaandelen 
• door het uitgeven van certificaten van aandelen (zonder stemrecht) 
• door het plaatsen van aandelen bij bevriende relaties 

 
Maximumscore 1 

 3  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Door een emissie krijgt men een versterkt aanbod van de aandelen. 
• Door een emissie verwatert de winst per aandeel. 
• De emissiekoers ligt normaliter onder de beurskoers. 

 
Opgave 2 
 
Maximumscore 1 

 4  Het octrooi heeft een beperkte geldigheidsduur. 
 
Maximumscore 1 

 5  Voor oproepkrachten hoeft men geen ontslag aan te vragen / aan oproepkrachten zijn geen 
ontslagkosten verbonden.  
 
Maximumscore 3 

 6  aantal nieuwe opgevulde fulltime banen: 
19.000  10

1.800
×  = 105,56 

subsidiebedrag is 5 × 199.880 = 999.400 

dit is per manuur 999.400
190.000

 = 5,26 

loonkosten per uur na aftrek van de subsidie: 14,21 – 5,26 = € 8,95 
 
Maximumscore 3 

 7  variabele kosten: 
materiaal  175,50 
loon 10 × 8,95   89,50 

overige productiekosten 475.000
19.000

 25 

variabele verkoopkosten      20    
    310 
constante kosten: 

constante productiekosten 2.400.000
20.000

 120 

constante verkoopkosten 140.000
14.000

   10 

commerciële kostprijs:   € 440,- 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 8  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Het imago van het product kan verloren gaan. 
• Door een te groot prijsverschil tussen de Nederlandse en Poolse markt kan de Nederlandse 

afzet ten gunste van de Poolse afzet dalen. 
 
Maximumscore 2 

 9  omvang doelgroep 0,05 × 0,25 × 40 miljoen = 500.000 personen 
bij verkoopprijs 430 is de verwachte afzet 500.000 × 0,012 = 6.000 vrieskisten  
bij verkoopprijs 480 is de verwachte afzet 500.000 × 0,008 = 4.000 vrieskisten 
 
Maximumscore 3 

 10  • variabele kosten per vrieskist bij verkoop op de Poolse markt 310 – 20 = 290  1  
• verkoopprijs 430 →bijdrage constante kosten: 6.000 × (430 – 290) = € 840.000,-  1  
• verkoopprijs 480 →bijdrage constante kosten: 4.000 × (480 – 290) = € 760.000,-  1  

  
 
Maximumscore 2 

 11  Flapsen N.V. zal de productie verplaatsen naar Polen omdat: 
• a de commerciële kostprijs van de in Polen geproduceerde vrieskist beneden de € 545,- ligt 
• b de bijdrage in de dekking van de constante kosten door de afzet in Polen meer is dan  

   € 700.000,-  
 
Opgave 3  
 
Maximumscore 2 

 12  200 × 1,004 × 
1201,004 1

0,004
−  = € 30.849,30 

 
Maximumscore 2 

 13  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• de kosten van de bank 
• De bank wil winst maken. 
• De bank loopt het risico dat de klant arbeidsongeschikt raakt.  

 
Maximumscore 2 

 14  contante waarde van de stortingen 

200 ×
-351 - 1,004  

0,004
 = € 6.519,95 

 
Opgave 4 
 
Maximumscore 1 

 15  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Brahma is een speciaal bier en Stella Artois een pilsener bier. 
• Brahma is een bier voor een andere doelgroep / ander marktsegment. 

 
Maximumscore 1 

 16  Gedifferentieerde marketing, want de producent onderscheidt verschillende doelgroepen die 
elk met een eigen marketingmix worden verzorgd. 
 
Maximumscore 2 

 17  0,06 × 0,05 + X × 0,95 = 0,15 
X = 0,155 → 15,5% 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 5 
 
Maximumscore 1 

 18  voorbeelden van een juist antwoord: 
• een strenge selectie van nieuwe huurders 
• De termijn van de vooruitbetaling van de huur verlengen. 

 
Maximumscore 1 

 19  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• De spreiding van de huurders is zeer beperkt, ze behoren allemaal (op één na) tot dezelfde 

branche.  
• De huurders zijn grote supermarktorganisaties (zoals Ahold, Aldi en Laurus) die in een 

grote concurrentiestrijd zijn gewikkeld, waardoor de kans op een faillissement vergroot is. 
 
Maximumscore 3 

 20  1.278.420 + 9.000 × 4
12

 + 9.000 × 1,024 × 8
12

 + 171.795 × 2
12

 + 171.795 × 1,024 × 10
12

 = 

€ 1.462.794,90 
 
Maximumscore 3 

 21  • Amsterdam (geldautomaat) en Drachten betekenen wegvallende huuropbrengsten.  

(9.000 × 8
12

 + 171.795 × 10
12

) × 1,024 = 152.742,40  2  

• in procenten 152.742,40
1.462.794,90

 × 100% = 10,4%  1  

 
Maximumscore 2 

 22  3.050.000 × 0,04 + 3.200.000 × 0,042 + 3.200.000 × 0,046 + 3.200.000 × 0,05 = 563.600 
 
Maximumscore 3 

 23  Alleen leningsdeel I wordt beïnvloed door deze rentestijging, alle andere leningsdelen 
hebben een rentevaste periode, die eindigt na 31 december 2006.  
3.050.000  0,01

563.600
×  = 5,4% 

 
Maximumscore 5 

 24  Resultatenbegroting 2006 Locatero B.V. 
• Huuropbrengst  1.462.794,90  1  
• Exploitatiekosten 1.462.794,90 × 0,09 =   131.651,54 

Kosten vastgoedbeheer 1.462.794,90 × 0,035 =   51.197,82 
       182.849,36 
Exploitatieresultaat   1.279.945,54  1  
 

• Directievergoeding 4 × 26.450 + 0,004 × 0,2 × 20.450.000 =  122.160,- 
Overige kosten       35.000,- 
    157.160,-   2  

    1.122.785,54 
 

• Rentelasten    563.600,-  
Winst  € 559.185,54   1  
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 25  per aandeel 559.185,54
550

 = 1.016,70 

dividendrendement 1.016,70
16.100

 × 100% = 6,3% 

 
Maximumscore 2 

 26  Leegstandsrisico  − 2  
renterisico  − 1  
dividendrendement  + 6  
totaalscore  + 3 
Simon neemt de aandelen over. 
 
Opgave 6  
 
Maximumscore 2 

 27  37,10  150  0,06
1,06
× ×  = € 315,- 

 
Maximumscore 3 

 28  • prijs per cd-rom 37,10
1,06

 × 0,20 = 7  1  

• Op cd-roms moet afgedragen worden 7 × 0,19 × 150 = 199,50  
Aan school wordt doorberekend 7 × 0,06 × 150 = 63,00  1  

• winstdaling 199,50 – 63 = € 136,50  1  
 
Opgave 7  
 
Maximumscore 1 

 29  50.000  5.000
3
−  = € 15.000,- 

 
Maximumscore 2 

 30  2007: 1.050 × 30 – 5.000 = 26.500 
2008: 1.000 × 32 – 5.200 = 26.800 
2009: 1.000 × 35 – 5.750 + 5.000 = 34.250 
 
Maximumscore 3 

 31  • N.C.W. = 26.500 × 1,07-1 + 26.800 × 1,07-2 + 34.250 × 1,07-3 − 50.000 =  
76.132,72 – 50.000 = € 26.132,72  2  

• De N.C.W. is positief dus de ombouw is economisch verantwoord  1  
 
 
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. 
 
 Einde 
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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo 
 
 
Op pagina 4, bij vraag 14, moeten altijd 2 punten worden toegekend, ongeacht of er wel of 
geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie vwo. 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
 

 management & organisatie 

Centraal examen vwo 2006 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift A

an
vu

lli
ng
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Tijdvak 2
Woensdag 21 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje. 
Voor de beantwoording van de vragen 14, 25 en 
26 is een uitwerkbijlage bijgevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 
 
 
Uit de CAO 2005–2009 voor uitzendkrachten (algemeen verbindend verklaard): 
 

Artikel 3 
Gelijkberechtiging 

 
1. Uitzendondernemingen wijzen, uitgaande van het grondwettelijk 

beginsel dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen 
gelijk behandeld worden, discriminatie op grond van godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, 
hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, 
chronische ziekte of leeftijd, af. 

 
2. Bij de werving en selectie van, alsmede bij het aangaan van een 

uitzendovereenkomst met de uitzendkracht, laten 
uitzendondernemingen zich enerzijds alleen leiden door 
redelijkerwijze te stellen functionele eisen, anderzijds houden zij 
rekening met de belangen van de betrokken arbeidskrachten. 

 
Uitzendonderneming Alberts B.V. is voor een van haar opdrachtgevers op zoek naar een 
gediplomeerd bakker. In de advertentie hiervoor heeft Alberts B.V. opgenomen dat, gezien 
de nachtelijke arbeidstijden, de vacature alleen openstaat voor belangstellenden jonger dan 
40 jaar en zonder arbeidsongeschiktheidsverleden. 
 

2p 1  Noem twee redenen voor de opdrachtgever om een uitzendonderneming in te schakelen. 
1p 2  Leg uit dat Alberts B.V. in strijd handelt met de CAO. 

 
Op bovenstaande vacature meldt Paul Bosboom zich. Paul is in het bezit van de vereiste 
diploma’s en wordt geschikt geacht voor deze functie. Alberts B.V. biedt hem een 
arbeidsovereenkomst aan die opgesteld is volgens de CAO voor het bakkersbedrijf. 

1p 3  Is het juist dat Paul een arbeidsovereenkomst volgens de CAO voor het bakkersbedrijf 
ontvangt? Motiveer het antwoord. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Informatiebron 1 bevat van 
Dijksma N.V. de balans per 31 december 2005, de winst en verliesrekening over 2005 en 
het voorstel voor de winstverdeling 2005. In informatiebron 2 staat de informatie over de 
financieringswijze van Dijksma N.V. In informatiebron 3 staat een gedeelte uit het Basel II 
verdrag. Informatiebron 4 bevat gegevens over de conjunctuurontwikkeling binnen de 
wonenmarkt. 
 
Voor meubelfabriek Dijksma N.V. te Culemborg zijn de jaren 2001 en 2002 zeer 
verliesgevend geweest. Middels een achtergestelde lening van de oprichters is een dreigend 
faillissement afgewend. Na een in 2003 doorgevoerde reorganisatie is het bedrijf uit het dal 
geklommen. In 2004 en 2005 is weer winst gemaakt. 
Over de jaren 2001-2004 hebben de aandeelhouders geen winstuitkeringen ontvangen.  
 
De directie van Dijksma N.V. heeft bij de raad van commissarissen een voorstel (zie 
informatiebron 1) voor de winstverdeling 2005 ingediend. 

2p 4  Bereken met behulp van informatiebron 1 welk bedrag Dijksma N.V. uit de winst van 2005 
aan stockdividend kan uitkeren volgens het voorstel van de directie. 

2p 5  Noem twee nadelen voor de aandeelhouder als de winst uitgekeerd wordt in de vorm van 
stockdividend in plaats van cashdividend.
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De raad van commissarissen geeft er de voorkeur aan om, nadat er jaren geen 
winstuitkeringen zijn geweest, nu zoveel mogelijk cashdividend uit te keren (zie 
informatiebron 1). De raad gaat in haar overwegingen ervan uit dat de achtergestelde lening 
afgelost kan worden door een nieuwe uitgifte van obligaties of door het afsluiten van een 
nieuwe banklening. 
In haar overwegingen ten aanzien van de winstverdeling heeft de raad van commissarissen 
de volgende voorwaarden gesteld: 

• het aantrekken van nieuw vreemd vermogen om de achtergestelde lening af te 
lossen, mag geen probleem zijn, en  

• het te betalen rentepercentage op het nieuw vreemd vermogen mag niet te hoog 
worden, het mag in ieder geval niet nadelig zijn voor de rentabiliteit van het eigen 
vermogen. 

 
De directie krijgt de opdracht om te onderzoeken welke invloed het voorstel van de raad 
van commissarissen kan hebben op de hoogte van het te betalen rentepercentage. 
 
In informatiebron 2 staan gegevens over de door Dijksma N.V. op 1 januari 2003 afgesloten  
6%-obligatielening. 

2p 6  Welke conclusie kan uit informatiebron 2 getrokken worden met betrekking tot de 
renteontwikkeling vanaf het moment van de uitgifte van de obligatielening (1 januari 2003) 
tot 31 december 2005? Motiveer het antwoord. 
 
De prijs van bankkredieten is afhankelijk van de risico’s die banken lopen. Over de criteria 
die de banken hanteren bij het bepalen van de risico’s hebben de banken een verdrag 
gesloten, het Basel II verdrag. Een gedeelte van dit verdrag is opgenomen in 
informatiebron 3.  
Het voorstel van de raad van commissarissen heeft invloed op deze risico’s. 

2p 7  Leg uit of door het uitvoeren van het voorstel van de raad van commissarissen de 
liquiditeitspositie van Dijksma N.V. in 2006 verbetert of verslechtert ten opzichte van het 
voorstel van de directie. 

2p 8  Leg uit of door het uitvoeren van het voorstel van de raad van commissarissen de 
solvabiliteitspositie (zie formuleblad) van Dijksma N.V. in 2006 verbetert of verslechtert 
ten opzichte van het voorstel van de directie. 

2p 9  Zal, uitgaande van het Basel II verdrag, door het uitvoeren van het voorstel van de raad van 
commissarissen in plaats van het voorstel van de directie het rentepercentage van nieuw af 
te sluiten leningen in positieve of in negatieve zin beïnvloed worden? Motiveer het 
antwoord. 
 
Een ander genoemd risico in het Basel II verdrag is “het specifieke bedrijfsrisico”. 

1p 10  Bepaal met behulp van de omzetgegevens uit informatiebron 4, of het product ‘meubelen’ 
ten opzichte van de totale woonbranche een meer of een mindere conjunctuurgevoeligheid 
kent. Motiveer het antwoord. 
 
Volgens informatiebron 3 heeft cross-selling invloed op het rentepercentage van 
bankkredieten. 

2p 11  Geef twee motieven waarom banken bij cross-selling het rentepercentage op bankkredieten 
willen verlagen. 

2p 12  Geef aan of de raad van commissarissen van Dijksma N.V. haar eigen voorstel of het 
voorstel van de directie over de winstverdeling moet kiezen. Onderbouw de keuze met twee 
argumenten. 
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Opgave 3  
 
 
Handelsonderneming Jansen heeft op 31 mei 2006 een bedrag van € 235.000,- beschikbaar 
aan liquide middelen. Om de verwachte liquiditeitspositie op 30 juni te bepalen, stelt zij een 
liquiditeitsbegroting op over de maand juni 2006. Hiervoor zijn de volgende gegevens 
beschikbaar: 
 
 maart 2006 april 2006 mei 2006 juni 2006 
Omzet incl. 19% BTW € 1.915.600,- € 1.856.400,- € 1.999.200,- € 2.284.800,- 
Inkopen incl. 19% BTW € 1.547.000,- € 1.666.000,- € 1.904.000,- € 1.785.000,- 

 
De helft van de omzet bestaat uit contante verkopen. De debiteuren betalen één maand na 
aankoop. 
Alle inkopen van Jansen zijn op rekening. Van de leveranciers ontvangt Jansen twee 
maanden krediet. Jansen maakt daar volledig gebruik van. 
 
Naast bovenstaande gegevens moet Jansen bij het opstellen van de liquiditeitsbegroting 
rekening houden met de volgende gegevens:  

• De verkoopkosten bedragen 5% van de omzet exclusief BTW en worden steeds één maand 
na het ontstaan betaald. Over de verkoopkosten wordt 19% BTW berekend. 

• Op 1 juni 2006 wordt een nieuw magazijnsysteem afgeleverd. De aanschafprijs inclusief 
19% BTW bedraagt € 35.700,- en dient bij aflevering contant betaald te worden.  
Het oude magazijnsysteem wordt op 1 juni 2006 contant verkocht met een winst van  
€ 500,-. De boekwaarde van dit magazijnsysteem is op 1 juni 2006 € 5.000,-.  

• De overige uitgaven in juni 2006 bedragen € 206.450,-. 
2p 13  Bereken het bedrag dat op 1 juni 2006 wordt ontvangen voor het oude magazijnsysteem als 

Jansen bij de verkoop 19% BTW in rekening moet brengen. 
5p 14  Stel met behulp van bovenstaande gegevens de liquiditeitsbegroting op over de maand 

juni 2006. Gebruik daarvoor de uitwerkbijlage die bij deze opgave hoort. 
 
 
 
Opgave 4 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Gevers B.V. is tot 1 juli 2006 een zelfstandige groothandel in sanitair. Per 1 juli 2006 is 
Gevers B.V. overgenomen door Leenhouts Bouwbedrijven N.V.  
Voor de overname moet nog de winst- en verliesrekening over juni 2006 opgesteld worden.  
Gevers B.V. waardeert de voorraden volgens het lifostelsel. 
Van de meest verkochte wastafel, merk Sphinx type Milano, heeft Gevers B.V. de  
volgende gegevens over juni: 
 

datum beginvoorraad ontvangen 
wastafels 

afgeleverde 
wastafels 

inkoopprijs 
per stuk 

verkoopprijs 
per stuk 

  1 juni 20 stuks   €  220,-  
  3 juni  100 stuks  €  208,-  
12 juni        80 stuks  € 360,- 
15 juni  125 stuks  €  200,-  
21 juni     140 stuks  € 350,- 

 
1p 15  Noem één voordeel voor een bouwbedrijf om een groothandel in sanitair over te nemen. 
2p 16  Bereken voor Gevers B.V. de voorraadwaarde van de wastafels Milano op 30 juni 2006. 
2p 17  Bereken de bijdrage in het verkoopresultaat van Gevers B.V. van de verkopen in juni van de 

wastafels Milano.  
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Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 8. Informatiebron 5 bevat 
gegevens over huishoudelijke aankopen van kaas. In informatiebron 6 staan gegevens voor 
de kostprijsberekening van Goudse Fromaas kaas. Informatiebron 7 is een gedeelte van de 
internetsite van drukkerij Bareman te Tiel. In informatiebron 8 staan investeringsgegevens 
van Fromaas. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Het melkveebedrijf van Frits Horsta dat gelegen is in het land van Maas en Waal, leverde 
tot nu toe de melk aan Campina.  
De inkomens van melkveehouders staan de laatste jaren onder druk. Frits Horsta vindt de 
negatieve inkomensontwikkeling voldoende reden om zich af te vragen of er geen 
alternatieven voor zijn bedrijfsvoering zijn. Het afgelopen halfjaar heeft hij de 
mogelijkheden onderzocht om zelf de melk te verwerken tot Goudse kaas en deze in de 
eigen boerderijwinkel te verkopen. Hij overweegt om op 1 januari 2006 te starten met een 
kaasboerderij onder de naam Fromaas. 
Daarbij heeft Frits drie criteria geformuleerd om te beoordelen of hij zal overgaan tot het 
opzetten van deze kaasboerderij. Indien aan deze drie criteria wordt voldaan, zal Frits de 
kaasboerderij starten. De criteria zijn: 
a Het te verwachten aanloopverlies in 2006, het eerste jaar van productie, mag maximaal 

€ 15.000,- bedragen. 
b In het tweede jaar van productie, in 2007, moet het break-even-punt bereikt worden. 
c Vanaf 2008 moet het door Frits in de kaasboerderij geïnvesteerde eigen vermogen een 

rentabiliteit hebben van minimaal 5,5%. 
 
Fromaas zal in een straal van 20 km de enige kaasboerderij zijn. Dit gebied, dat Frits Horsta 
tot het verzorgingsgebied rekent, omvat 50.875 huishoudens. 
Informatiebron 5 geeft inzicht in de huishoudelijke aankopen van kaas en de diverse 
afzetkanalen van kaas. Frits gaat ervan uit, dat de cijfers voor 2006 uit deze informatiebron 
als uitgangspunt kunnen dienen voor de berekening van de normale productie en afzet in 
zijn bedrijf.  

1p 18  Is er bij verkoop van Goudse Fromaas kaas via de boerderijwinkel sprake van directe of 
indirecte distributie? Motiveer het antwoord. 

2p 19  Toon met behulp van informatiebron 5 aan dat de normale productie en afzet van Fromaas 
20.000 kg Goudse kaas is. Rond daarbij af op een veelvoud van 50 kg. 
 
In informatiebron 6 staan aanvullende gegevens vermeld voor de kostprijsberekening over 
2006 en volgende jaren. 

1p 20  Leg uit waarom het bedrijfseconomisch juist is om bij de fabricage van kaas de 
grondstofprijs van melk gelijk te stellen aan de prijs die Frits Horsta van Campina ontvangt. 
 
Om de verkoopprijs vast te stellen heeft Frits Horstra berekend dat de fabricagekostprijs 
van één kg Goudse Fromaas kaas voor 2006 € 6,35 is. 

2p 21  Verklaar waarom de in informatiebron 6 genoemde verkoopkosten voor Fromaas constante 
kosten vormen. 

4p 22  Laat via een berekening zien, dat de door Fromaas gewenste frequentie van het uitbrengen 
van een nieuwe folder niet binnen het budget van de verkoopkosten past (zie de 
informatiebronnen 6 en 7). 

2p 23  Bereken de verkoopprijzen, die Fromaas voor één kg Goudse kaas in 2006, in 2007 en 2008 
zal vaststellen. 
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Ga er bij de volgende vragen van uit, dat in 2006, 2007 en 2008 de verkoopprijzen gelijk 
zijn aan de bij de vorige vraag berekende verkoopprijzen en dat de kostprijs in deze jaren 
niet wijzigt. In 2006 en 2007 is er bij de productie en afzet een verwachte onderbezetting 
van respectievelijk 20% en 10% van de normale productie. Vanaf 2008 zal Fromaas deze 
normale productie en afzet halen. 

4p 24  Bereken door het verkoopresultaat en het bezettingsresultaat (zie formuleblad) te berekenen, 
het verwachte verlies voor Fromaas in 2006.  
 
Op de uitwerkbijlage zijn voor Fromaas de in 2007 te verwachten totale opbrengsten, totale 
variabele en totale constante kosten in een grafiek afgebeeld. 

1p 25  Teken in de grafiek op de uitwerkbijlage die bij deze opgave hoort, de totale kostenlijn. 
1p 26  Geef met behulp van de letter B in de grafiek de break-even-afzet aan. 

 
Informatiebron 8 (investeringsgegevens) geeft inzicht in het voor het opzetten van de 
kaasboerderij benodigde vermogen en de wijze waarop financiering kan plaatsvinden. 
Frits Horsta gaat ervan uit dat het geïnvesteerd eigen vermogen in de jaren 2006, 2007 en 
2008 gelijk zal zijn aan dat van 1 januari 2006.  
Frits heeft berekend dat de winst in 2008 € 5.200,- zal zijn. 

2p 27  Bereken de verwachte rentabiliteit van het eigen vermogen (zie formuleblad) over 2008. 
3p 28  Stel vast of Frits Horsta de kaasboerderij zal starten. Stel dit vast door de door Frits 

vastgestelde drie criteria a, b en c, afzonderlijk te beoordelen.  
 
 
 
Opgave 6 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Op 1 januari 2003 heeft Verstegen B.V. een nieuwe productielijn in bedrijf genomen. De 
investering viel uiteen in een aankoopbedrag en bijkomende installatiekosten. Deze 
installatiekosten bedroegen € 37.000,-. 
Verstegen B.V. heeft een voorzichtige schatting gemaakt van de levensduur en deze gesteld 
op 4 jaar. De investering wordt via jaarlijks gelijkblijvende bedragen afgeschreven tot een 
geschatte restwaarde aan het einde van deze levensduur van 9% van het oorspronkelijke 
investeringsbedrag. 
Op 1 januari 2005 bedraagt de boekwaarde van deze productielijn € 299.750,-.  
 

2p 29  Leg uit dat een al te voorzichtige schatting van de levensduur ook nadelig voor 
Verstegen B.V. kan zijn. 

3p 30  Bereken het bedrag van de jaarlijkse afschrijving van deze productielijn. 
2p 31  Bereken het aankoopbedrag van de op 1 januari 2003 aangeschafte productielijn. 
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Opgave 7 
 
 
Uit een advertentie over doorlopend krediet van Frisia Financieringen: 
  

Kredietsom Te betalen per 
maand 

Effectieve rente op 
jaarbasis Rente per maand Theoretische looptijd 

€   5.000 € 100 6,8% 0,569% 59 maanden 
€ 10.000 € 200 6,8% 0,569% 59 maanden 
€ 15.000 € 300 6,8% 0,569% 59 maanden 

 
bron: Kampioen (ANWB), februari 2005 
 
Doorlopend krediet is een vorm van consumptief krediet. 

1p 32  Wat is het kenmerkende verschil tussen een doorlopend krediet en andere vormen van 
consumptief krediet? 

2p 33  Bereken de aflossing in de tweede maand bij een kredietsom van € 15.000,-. 
 
 Einde 
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Formuleblad 
 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 8, 24 en 27 
 

 8  solvabiliteit = eigen vermogen
vreemd vermogen

 × 100% 

 

 24  bezettingsresultaat = (verwachte productie – normale productie) × constante kosten
normale productie

 

 

 27  rentabiliteit eigen vermogen = Rev = winst
geïnvesteerd eigen vermogen

 × 100% 
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Balans Dijksma N.V. per 31 december 2005, winst- en verliesrekening over 2005, 
voorstel winstverdeling van de winst 2005 
 

Balans per 31 december 2005 voor winstverdeling (× € 1.000) 
Vaste activa 16.000 Aandelenkapitaal 6.300 
Voorraden eindproduct 1.500 Reserves          700 
Voorraad grondstoffen 3.500 8% Achtergestelde lening 4.000 
Debiteuren 3.000 6% Obligatielening 7.000 
Liquide middelen 4.500 5,5% Hypothecaire lening 3.000 
  Rekening-courantkrediet   500 
  Crediteuren 2.000 
  Vennootschapsbelasting 1.600 
             Winst na belasting    3.400 
 28.500  28.500 

 
 

Winst- en verliesrekening 2005 (× € 1.000) 
Omzet 34.200 
Bedrijfskosten  
 materiaalkosten          6.940  
 loonkosten          9.115  
 constante kosten    12.145  
 28.200 
Bedrijfsresultaat  6.000 
Rentelasten  1.000 
 5.000 
Vennootschapsbelasting 1.600 
Winst na belasting  3.400 

 
 
Winstverdeling 2005 
 
Voorstel van de directie 
Van de winst na belasting zal 40% gereserveerd worden, het restant zal in de vorm van 
stockdividend uitgekeerd worden met dien verstande dat het cashdividend gelijk gesteld 
wordt aan de dividendbelasting (25%). 
Het voorstel van de directie is gebaseerd op de overweging dat winstuitkeringen in de vorm 
van stockdividend in plaats van cashdividend, de (gedeeltelijke) aflossing van de 
8% achtergestelde lening vanaf 2006 mogelijk maakt.  
 
Voorstel van de raad van commissarissen 
Ten aanzien van de reservering is de raad het met de directie eens. Ten aanzien van de 
dividenduitkering wenst de raad van commissarissen te onderzoeken of het restant volledig 
als cashdividend uitgekeerd kan worden. 
De raad van commissarissen gaat er in haar overwegingen van uit dat de aflossing van de 
8% achtergestelde lening in een keer geschiedt op 31 december 2009. Voor de aflossing zal 
nieuw vreemd vermogen worden aangetrokken door uitgifte van nieuwe obligaties of door 
het afsluiten van een nieuwe banklening. 
 

informatie-
bron 1 
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Informatie over de financieringswijze 
 
Aandelenkapitaal: De nominale waarde van de aandelen is € 10. Het aandelenkapitaal  
  is bij de oprichting volledig à pari geplaatst. 
Achtergestelde lening: Bij een achtergestelde lening worden in een situatie van 

faillissement eerst alle andere schuldeisers betaald en pas daarna 
komen de verstrekkers van de achtergestelde lening in aanmerking 
voor terugbetaling. Het verhoogd risico voor de kredietverstrekker 
leidt tot een relatief hoog rentepercentage. 
De achtergestelde lening bij Dijksma N.V. is verstrekt door de 
oprichters, tevens aandeelhouders van de onderneming. De lening 
kan afgelost worden vanaf begin 2006, maar dient uiterlijk op  
31 december 2009 afgelost te zijn. 

 
Obligatielening:  Van de 6%-obligatielening zijn de volgende gegevens bekend:  
 

• Het toenmalige emissiebericht 
 

Dijksma N.V. 
Gevestigd te Culemborg 
 
Introductie van nominaal euro 7.000.000. 
6%-Obligaties 1 januari 2003 per 1 januari 2013. 
De uitgifteprijs is vastgesteld op 102%. 
Aan het eind van de looptijd worden alle obligaties afgelost.  
Coupondatum is 1 januari. 
 
De toelating tot de notering van deze obligaties op de Officiële Markt 
van de AEX-Effectenbeurs is aangevraagd. De obligaties zullen te 
zijner tijd verkrijgbaar zijn in de vorm van CF-stukken in coupures van 
euro 1.000. 
 
Uitsluitend ABN AMRO bank N.V. mag transacties bewerkstelligen die 
de koers van de obligaties stabiliseren, zoals vermeld in het Offering 
Circular d.d. 17 december 2002. 
 
ABN AMRO Hoare Govett  ING Barings 
 
 
Rabobank International   Generale Bank Nederland N.V. 
 

 
• De beurskoers van de obligaties is op 31 december 2005 115%. 

 
Hypothecaire lening: Deze is afgesloten op 1 januari 2002 met het gebouwencomplex 
  als onderpand. Op 1 juli wordt jaarlijks € 200.000 op deze  
  lening afgelost. 
 
Rekening-courantkrediet: 
  De stand per 31 december 2005 kan als jaargemiddelde  
   beschouwd worden. Het maximumkrediet bedraagt € 750.000,-. 
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Een gedeelte uit het Basel II verdrag 
 
De sterk toegenomen interesse van bedrijven in risk management heeft ertoe geleid dat de 
manier waarop banken hun krediet verlenen, verandert. De prijs voor alle bankkredieten en 
de toegankelijkheid tot alle bankkredieten wordt steeds vaker direct aan de risicoperceptie 
gekoppeld. Banken zullen de risico’s bij klanten nauwkeuriger en individueel gaan 
inschatten. Deze systematiek wordt vanaf 2007 verplicht volgens het Basel II verdrag. “Met 
Basel II worden banken gedwongen om op een andere manier naar kredietverlening te 
kijken”, zegt Ruud Nijs, productmanager bij Rabobank Corporate Clients. De standaard 
solvabiliteitseisen die de Nederlandsche Bank stelt aan banken voor kredietverlening 
hebben plaatsgemaakt voor een verfijnder systeem van risk management. Banken moeten de 
risico’s bij klanten nauwkeuriger en individueel gaan inschatten. Op basis daarvan moeten 
ze een percentage eigen vermogen aanhouden als zekerheid voor de Nederlandsche Bank. 
De meeste banken hebben inmiddels nieuwe risk managementsystemen ontwikkeld die deze 
risico’s gedetailleerd in kaart brengen. De factoren die het risico voor de bank bepalen zijn: 
a kans op faillissement van de kredietnemer, gemeten via de liquiditeitspositie; 
b het financiële risicoprofiel van het bedrijf, gemeten via onder andere de 
solvabiliteitspositie; 
c het specifieke bedrijfsrisico, gemeten via de mate waarin de conjunctuurgevoeligheid van  
   het product afwijkt van de branche waarin het bedrijf opereert; 
d de mate van cross-selling. 
 
Onder cross-selling wordt verstaan dat een bedrijf ook haar verzekeringen en 
betalingsverkeer via dezelfde bank laat lopen. De banken hanteren steeds vaker 
standaardkortingen op de rentetarieven per extra afgenomen dienst. Banken melden 
bedrijven steeds vaker zonder omhaal hoeveel korting ze krijgen op hun krediet, als ze ook 
hun verzekeringen en betalingsverkeer via dezelfde bank laten lopen. Dat banken 
cross-selling koppelen aan het af te geven rentetarief is niet alleen logisch vanuit een 
commercieel oogpunt, maar ook vanuit een risicoperspectief. 
 
bron: MT Finance, september 2004 
 
Conjunctuurontwikkeling binnen de wonenmarkt 2004-2006 
 
De wonenmarkt 
In vergelijking met de overige detailhandelsbranches wordt de woonbranche relatief zwaar 
getroffen door de economische recessie. Het aantal bedrijven dat door omzetverlies en 
relatieve kostenstijgingen in de problemen is geraakt, is aanmerkelijk toegenomen. 
Het consumentenvertrouwen is laag en bestedingen aan duurzame artikelen worden 
uitgesteld. Daarnaast speelt ook de terugval in het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen 
de branche parten. Een verhuizing is voor consumenten immers het moment om tot de 
aanschaf van een nieuw interieur over te gaan. 
Naar verwachting bereikt de woonbranche in 2007 haar conjuncturele dal. Het 
consumentenvertrouwen lijkt het dieptepunt te zijn gepasseerd en voorzienbaar is dat de 
productie van nieuwbouwwoningen weer enigszins zal aantrekken. 
 
Cijfermatige ontwikkelingen in 2005 en 2006 
De totale consumentenbestedingen voor alle afzetkanalen betreffende het wonen lieten in 
2006 een daling zien van 5% ten opzichte van 2005. In 2005 was ook al een daling 
opgetreden van 2,3% ten opzichte van 2004. 
In onderstaand overzicht zijn de omzetontwikkeling van de productgroepen binnen de 
woonbranche in miljoenen euro’s en de procentuele daling ten opzichte van het voorgaande 
jaar weergegeven. 
 

 Meubelen Vloerbedekking 
jaar × € 1 miljoen % daling × € 1 miljoen % daling 

2004 3.750  1.200  
2005 3.700 1,3% 1.150 4,2% 
2006 3.400 8,2% 1.145 1,0% 

 
bron: Cijfers & Trends Rabobank (gewijzigd) 
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HUISHOUDELIJKE AANKOPEN VAN KAAS 
 

 
 

20051) 
 

20062) 

gekochte hoeveelheden kaas per  
100 huishoudens 2.110,80 kg 2.116,00 kg 

   
Procentuele verdeling naar (hoofd)soorten   
Totaal   100,0%  100,0% 
 Goudse kaas  56,6%  56,3% 
 andere natuurkaas  24,9%  23,7% 
 zacht  5,9%  6,3% 
 vers  4,1%  4,2% 
 Edammer  2,2%  2,4% 
 smeerkaas  3,7%  3,9% 
 overig  2,6%  3,2% 
    
Procentuele verdeling naar afzetkanalen   
Totaal   100,0%  100,0% 
 supermarkten  82,1%  83,5% 
 markt  9,1%  8,4% 
 speciaalzaken  5,3%  4,8% 
 boerderijwinkels  3,5%  3,3% 
    
1)gerealiseerd   
2)geschat   

 
bron: Productschap Zuivel
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Gegevens kostprijsberekening Goudse Fromaas kaas 
 
variabele fabricagekosten 

• Voor de productie van 1 kg Goudse kaas is 9 liter melk nodig. 
• Bij de productie van kaas ontstaat wei. Deze wei wordt aan de farmaceutische industrie 

verkocht. Bij de productie van 1 kg Goudse kaas ontstaat 2,5 kg wei die verkocht wordt 
voor € 0,44 per kg. Bij de berekening van de kostprijs van kaas wordt de opbrengst van de 
wei in mindering gebracht op de variabele fabricagekosten. 

• De prijs van € 0,28 per liter melk die Frits Horsta ontvangt van Campina, geldt als 
grondstofprijs voor 1 liter melk bij de fabricage van kaas. 

• Per kg kaas wordt voor bijkomende kosten € 0,13 berekend. 
 
constante fabricagekosten 

• Afschrijvings- en intrestkosten € 34.434,- per jaar. 
• Maandelijkse leasetermijn productielijnen € 2.556,-. 
• De productielijnen zullen 120 uur per maand in bedrijf zijn en bediend worden door  

twee werknemers in vaste dienst. De loonkosten per werknemer (inclusief werkgeverslasten 
en vakantietoeslag) zijn € 1.287,25 per maand. 
 
constante verkoopkosten 
Jaarlijks is een budget beschikbaar van € 5.000,-.  
Frits Horsta overweegt dit budget te besteden aan: 

• een tweewekelijkse advertentie in het regionale weekblad; 
of 

• het periodiek laten drukken van een folder (telkens in een oplage van 30.000) met aandacht 
voor nieuwe ontwikkelingen en een kortingsbon. De keuze van papiersoort en formaat 
maakt Frits bij de proefdruk van de eerste folder en ligt daarna voor een heel jaar vast. Het 
liefst wil Frits 2 maal per kwartaal een nieuwe folder uitbrengen. 
Het drukwerk wordt verzorgd door drukkerij Bareman in Tiel, zie informatiebron 7. 
 
verkoopprijs 

• Uit concurrentieoverwegingen mag de gemiddelde verkoopprijs van Goudse kaas in de 
supermarkten 10% lager zijn dan de door Fromaas vast te stellen verkoopprijs.  

• In 2006 bedraagt deze gemiddelde prijs in het supermarktkanaal volgens schatting € 6,30 
per kg. 

• Gezien de felle prijsconcurrentie en de landbouwhervormingsmaatregelen binnen de EU 
wordt verwacht dat de kg prijs voor Goudse kaas in de supermarkten in 2007 met 2% ten 
opzichte van 2006 zal dalen. In 2008 wordt geen verdere prijsdaling verwacht. 
 
Een gedeelte van de internetsite van drukkerij Bareman te Tiel 
 
Folders / budgetflyers 
 
115 grams 

soort grams bedrukking prijs voor het eerste pakket voor elk volgend pakket 
A4 115 2-zijdig FC van   5.000 stuks € 210,- van   5.000 stuks € 112,50 
A5 115 2-zijdig FC van 10.000 stuks € 225,- van 10.000 stuks € 137,50 

 
150 grams 

soort grams bedrukking prijs voor het eerste pakket voor elk volgend pakket 
A4 150 2-zijdig FC van   5.000 stuks € 305,- van   5.000 stuks € 175,- 
A5 150 2-zijdig FC van 10.000 stuks € 310,- van 10.000 stuks € 180,- 

 
• Folders moeten altijd gevouwen worden, kan alleen met A5 of A4. 
• Vouwen kost onafhankelijk van het aantal folders, voor A5 € 150,- en voor A4 € 200,- 

extra. 
• 115 gr wordt gedrukt in de even weken.  
• 150 gr wordt gedrukt in de oneven weken.  
• Woensdag voor 12.00 uur aanleveren, vrijdag gereed. 

informatie-
bron 6 
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Investeringsgegevens van Fromaas 
 

• Investeringsbedrag ten behoeve van aan- en verbouw voor productie en verkoop kaas: 
€ 220.000,- 

• Productielijnen kaas worden verkregen via lease-overeenkomsten. 
• Winkelinrichting en overige activa ten behoeve van de boerderijverkopen: 

investeringsbedrag € 44.000,-. 
 
Voor de financiering van bovengenoemde investeringen gaat Frits Horsta uit van 
onderstaande gegevens: 

• De Rabobank, als huisbankier, verstrekt een hypothecaire lening van € 175.000,-. 
• Prolico, de producent van de benodigde productielijnen, levert deze activa via een 

operationeel leasecontract aan Fromaas. 
• De noodzakelijke aanvullende financiering brengt Frits Horsta in als eigen vermogen.  

 
 

informatie-
bron 8 
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Vraag 14 
 

Saldo liquide middelen op 31 mei  €     235.000 

Ontvangsten:   

Contante verkopen ……………  

Debiteuren ……………  

Magazijnsysteem ……………  

  …………… 

Uitgaven:   

Crediteuren ……………  

Verkoopkosten ……………  

Magazijnsysteem ……………  

Overige uitgaven ……………  

   

  …………… 

Mutatie liquide middelen  …………… 

Saldo liquide middelen op 30 juni:  …………… 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 14, 25 en 26 

Examen VWO 2006 
 
Tijdvak 2 
Woensdag 21 juni 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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Vragen 25 en 26 
 
Verwachte kosten en opbrengsten Fromaas 2007   
 
 
 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 14, 25 en 26
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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.  
 

1 Lees verder 
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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 VWO 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. 
 

Pagina: 1057Voor 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).



600063-2-29c 3 Lees verder 

4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• De opdrachtgever heeft geen vaste verplichtingen aan de uitzendkracht, deze wordt naar 

behoefte ingeschakeld. 
• Door professionele werving en selectie van een uitzendonderneming kunnen betere 

arbeidskrachten aangetrokken worden. 
• Door het inschakelen van uitzendondernemingen kunnen de wervingskosten lager zijn. 

 
Maximumscore 1 

 2  Alberts B.V. discrimineert op basis van leeftijd / op basis van handicap, conform artikel 3 
lid 1. 
 
Maximumscore 1 

 3  Nee, Paul sluit de arbeidsovereenkomst met Alberts B.V., dus geldt de CAO voor 
uitzendkrachten en niet die van het bakkersbedrijf. 
 
Opgave 2  
 
Maximumscore 2 

 4  winst na belasting 3.400.000 
winstreservering 40% 1.360.000 
beschikbaar dividend 2.040.000 
dividendbelasting (= cashdividend)    510.000 
stockdividenduitkering € 1.530.000 
 
Maximumscore 2 

 5  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Door stockdividend treedt verwatering van de winst op. 
• Door stockdividend komen meer aandelen op de markt waardoor de koerswaarde negatief 

beïnvloed kan worden. 
• Stockdividend komt niet tegemoet aan de liquiditeitsvoorkeur van de aandeelhouders.   

 
Maximumscore 2 

 6  De rente (op de kapitaalmarkt) is in de periode 1 januari 2003 - 31 december 2005 gedaald. 
De beurskoers van de obligatielening is op 31 december 2005 hoger (115%) dan de 
uitgiftekoers. 
of 
De rente voor de onderneming is in de periode 1 januari 2003 - 31 december 2005 gedaald. 
Doordat de onderneming de verliesgevende periode heeft kunnen ombuigen in een 
winstgevende situatie is de risicopremie verlaagd. 
 
Maximumscore 2 

 7  Door het voorstel van de raad van commissarissen uit te voeren, verslechtert de 
liquiditeitspositie van Dijksma N.V. Bij uitvoering van het voorstel van de raad van 
commissarissen vloeien meer liquide middelen uit de onderneming dan bij het voorstel van 
de directie. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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600063-2-29c 4 Lees verder 

 
 
 
 
 
Maximumscore 2 

 8  • De solvabiliteitspositie in 2006 zal door het uitvoeren van het voorstel van de raad van 
commissarissen verslechteren ten opzichte van het voorstel van de directie. 
Bij het voorstel van de raad van commissarissen neemt het eigen vermogen met de gehele 
winst af en bij het voorstel van de directie neemt door het stockdividend het eigen 
vermogen minder af  1  

• Het voorstel van de raad van commissarissen en dat van de directie hebben in 2006 geen 
invloed op het vreemd vermogen   1  
 
Maximumscore 2 

 9  Het voorstel van de raad van commissarissen beïnvloedt de liquiditeits- en de 
solvabiliteitspositie in negatieve zin meer dan het voorstel van de directie. Volgens het 
Basel II verdrag neemt daardoor het risico van de banken toe, waardoor het rentepercentage 
verhoogd moet worden. 
 
Maximumscore 1 

 10  Bij de ‘meubelen’ is de relatieve daling in de periode 2004-2006 groter dan die van de 
woonbranche. Dat kan wijzen op grotere conjunctuurgevoeligheid van de meubelgroep. 
 
Maximumscore 2 

 11  • De bank heeft dan inzicht in het betalingsverkeer en cash-management van de onderneming 
en kan dan beter de risico’s inschatten   1  

• Commercieel oogpunt: de bank maakt dan al winst op het verlenen van de andere diensten 
aan de onderneming   1  
 
Maximumscore 2 

 12  voorbeelden van juiste antwoorden: 
▬ voorkeur voorstel directie: 

voorbeelden van argumenten: 
• een betere liquiditeit en solvabiliteit leidt tot rentedaling; 
• het risicodragend vermogen wordt groter waardoor de continuïteit beter gewaarborgd is. 

 
▬ voorkeur voorstel raad van commissarissen: 

voorbeelden van argumenten: 
• aantrekken van vreemd vermogen zal tot een hogere rentabiliteit van het eigen vermogen 

leiden; 
• een hoger cashdividend kan leiden tot een groot vertrouwen bij de aandeelhouders, 

waardoor de koers van de aandelen gaat stijgen. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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600063-2-29c 5 Lees verder 

 
 
 
 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 13  De opbrengst bedraagt 1,19 × (5.000 + 500) = € 6.545,-. 
 
Maximumscore 5 

 14  Liquiditeitsbegroting Jansen over juni  
 
Saldo liquide middelen op 31 mei   €      235.000 
Ontvangsten 

• Contante verkopen 0,5 × 2.284.800 = € 1.142.400  1  
• Debiteuren 0,5 × 1.999.200 = -     999.600  1  

Magazijnsysteem -        6.545 
  € 2.148.545 
Uitgaven 

• Crediteuren € 1.666.000  1  

• Verkoopkosten 0,05 × 1.999.200
1,19

 × 1,19 = -      99.960  1  

Magazijnsysteem -      35.700 
Overige uitgaven -    206.450 
 
  €  2.008.110 

• Mutatie liquide middelen €     140.435 
Saldo liquide middelen op 30 juni €     375.435  1  
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 1 

 15  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Zo kan een bouwbedrijf een totaalpakket aan haar klanten leveren. 
• Leidt tot betere planning en logistiek van sanitaire werken tijdens bouwprojecten. 
• Door uitschakeling van de groothandel ontvangt een bouwbedrijf de aantrekkelijke marge. 

 
Maximumscore 2 

 16  20 × 220 + 5 × 208 = € 5.440,-  
 
Maximumscore 2 

 17  (140 × 350 + 80 × 360) – (125 × 200 + 95 × 208) = € 33.040,-  
 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 1060Voor 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).



600063-2-29c 6 Lees verder 

 
 
 
 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 1 

 18  Directe distributie, want er vindt rechtstreekse levering plaats van producent aan 
consument. 
 
Maximumscore 2 

 19  21,16 × 0,563 × 0,033 × 50.875 = 20.000,57 = 20.000 kg Goudse kaas 
 
Maximumscore 1 

 20  Niet leveren aan Campina betekent gemiste opbrengsten. Dit als kostprijs opnemen maakt 
een goede vergelijking tussen voortgaande levering aan Campina of het opzetten van een 
kaasboerderij mogelijk. 
 
Maximumscore 2 

 21  Zowel de advertentiekosten als de drukkosten van de folder zijn niet afhankelijk van het 
aantal kg kaas dat verkocht wordt. 
 
Maximumscore 4 

 22  Het totale budget voor verkoopkosten is 5.000. 
• De goedkoopst mogelijke folder betreft 115 grams A5; kosten per uitgave bedragen 

225 + 137,50 × 2 + 150 = 650  2  
• per jaar 8 uitgaven  8 × 650 = € 5.200,-  1  
• past niet in het budget  1  

 
Maximumscore 2 

 23  • verkoopprijs 2006 is 6,30
0,9

 = € 7,00   1  

• verkoopprijs 2007 en 2008 is 7 × 0,98 = € 6,86  1  
 
Maximumscore 4 

 24  • commerciële kostprijs 6,35 + 5.000
20.000

 = 6,35 + 0,25 = 6,60  1  

• verkoopresultaat (7 – 6,60) × (20.000 × 0,80) = 0,40 × 16.000 = + 6.400  1  
• bezettingsresultaat (16.000 – 20.000) × (4,80 + 0,25) = − 20.200  1  
• verlies 2006: 20.200 – 6.400 = € 13.800  1  

 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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600063-2-29c 7 Lees verder 

 
 
 
 
 
Maximumscore 1 

 25  zie grafiek: 
 
Verwachte kosten en opbrengsten Fromaas 2007   
 

 
Maximumscore 1 

 26  zie grafiek (19.000 kg) 
 
Maximumscore 2 

 27  geïnvesteerd eigen vermogen 220.000 – 175.000 + 44.000 = 89.000 

Rev = 5.200
89.000

 × 100% = 5,8% 

 
Maximumscore 3 

 28  • Criterium a 
Verlies in 2006: 13.800 < 15.000; aan a wordt voldaan  1  

• Criterium b 
Productie en afzet in 2007: 20.000 × 0,90 = 18.000 kg 
18.000 < 19.000, dus break-even-afzet wordt niet gehaald; aan criterium b wordt niet 
voldaan  1  

• Criterium c 
Rev 2008: 5,8%, dat is meer dan de vereiste 5,5%. Aan criterium c wordt voldaan. 
Conclusie: Aan één van de drie criteria wordt niet voldaan, Frits start de kaasboerderij niet  1  
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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600063-2-29c 8 Lees verder 

 
 
 
 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 29  Bij een te voorzichtige schatting wordt de levensduur te kort ingeschat en worden de 
jaarlijkse afschrijvingsbedragen hoger dan feitelijk nodig. Daarmee wordt de kostprijs en 
misschien de verkoopprijs te hoog vastgesteld. 
 
Maximumscore 3 

 30  Gedurende de totale levensduur wordt 100% − 9% = 91% afgeschreven, per jaar 22,75%.  
Op 1 januari 2005 is er 2 keer afgeschreven, resteert nog 22,75% × 2 + 9% = 54,5%. 

jaarlijkse afschrijving 299.750
0,545

 × 0,2275 = € 125.125,-. 

 
Maximumscore 2 

 31  • aanvankelijke investering 299.750
0,545

 = 550.000  1  

• aankoopbedrag 550.000 – 37.000 = € 513.000,-  1  
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 1 

 32  Bij doorlopend krediet kunnen de afgeloste bedragen weer opgenomen worden. 
 
Maximumscore 2 

 33  • 1e maand: termijn   300,- 
                rente 0,00569% × 15.000 =             85,35 
                aflossing                  214,65  1  
 

• 2e maand: termijn                          300,-  
                rente 0,00569 × (15.000 – 214,65) =     84,13  
                aflossing             €  215,87   1  
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 1
Woensdag 1 juni

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje. 
Voor de uitwerking van vraag 26 is een 
uitwerkbijlage bijgevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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500018-1-25o 2 Lees verder 

Opgave 1 
 
 

 
Als bedrijven investeren, doen zij dat vooral in machines, bedrijfsgebouwen en 
vervoermiddelen, blijkt uit cijfers van het CBS. Op een totale investeringssom van 
54 miljard euro werd in 2002 maar 8 miljard gestoken in computers en software. Het zijn 
vooral verouderde apparaten die worden vervangen. In 1998 werd nog de helft van alle 
gekochte computers op nieuwe werkplekken neergezet. Nu op elke werkplek een computer 
staat, lijkt het verzadigingspunt bereikt. 
 
 bron: FEM Business, maart 2004 
 
Volgens FEM Business is in 2002 voor 8 miljard euro geïnvesteerd in computers en 
software. 

2p 1  Bereken mede met behulp van de grafiekgegevens dat in 2002 inderdaad voor ongeveer 
8 miljard euro geïnvesteerd is in computers en software. 
 
Volgens bovenstaande tekst is voor de computer de verzadigingsfase waarschijnlijk bereikt. 

2p 2  Welke fase van de productlevenscyclus gaat aan de verzadigingsfase vooraf en welke fase 
volgt op de verzadigingsfase? 

2p 3  Geef twee manieren waarop producenten de levenscyclus van een product proberen te 
verlengen.  
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Computers Software

Legenda:

Percentages van de investeringen 

die aangewend zijn voor computers en software

figuur 1 
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500018-1-25o 3 Lees verder 

Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Informatiebron 1 gaat over de 
Nederlandse fietsenmarkt. In informatiebron 2 staan de verkoopmogelijkheden van 
Handy B.V. in 2005 en in informatiebron 3 de begrote fabricage- en verkoopkosten over 
2005. Informatiebron 4 bevat gegevens over de werkgelegenheid bij Handy B.V.  
 
Fietsenfabrikant Handy B.V. produceert uitsluitend standaard vouwfietsen. In 2002 en 2003 
daalde de afzet van Handy B.V. waardoor de productiecapaciteit niet volledig benut werd. 
Uit een onderzoek naar de oorzaak van de dalende afzet heeft het management van  
Handy B.V. geconstateerd dat de gehele Nederlandse fietsenmarkt in beweging is. De totale 
afzet in 2004 op de Nederlandse markt is ten opzichte van 2003 gedaald, terwijl de 
gemiddelde verkoopprijs van fietsen steeg. Het management van Handy B.V. wil het beleid 
meer gaan afstemmen op de geconstateerde ontwikkelingen. Eén van de ontwikkelingen is 
dat de fiets steeds vaker gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer. 

1p 4  Door welke niet-beïnvloedbare omgevingsfactor wordt volgens informatiebron 1 de 
verkoop van fietsen in Nederland voor het woon-werkverkeer gestimuleerd? 

3p 5  Toon door middel van een berekening aan dat de totale omzet op de Nederlandse 
fietsenmarkt in 2004 gedaald is ten opzichte van 2003 (zie informatiebron 1). 
 
Een andere ontwikkeling op de fietsenmarkt is de verschuiving van de vraag van de 
goedkope naar de duurdere, luxe fiets. De directie van Handy B.V. besluit om vanaf 2005 
naast de standaard vouwfiets ook een duurdere, luxe vouwfiets te gaan produceren. 
Voor de verkoop van de luxe vouwfiets moet Handy B.V. kiezen (zie informatiebron 2) uit 
twee onderstaande opties. 
Optie I: verkoop van de luxe vouwfiets via de groothandel aan de traditionele (kleine)  
  tweewielerbedrijven;  
Optie II: verkoop van de gehele productie luxe vouwfietsen aan Superbike, een fietsen- 
  megastore te Utrecht, tegen een relatief lage prijs. 
 
Bij de keuze van de optie laat het management van Handy B.V. zich leiden door twee 
criteria:  
a de bijdrage aan het verwachte bedrijfsresultaat; 
b de werkgelegenheid binnen de onderneming. 
 
Handy B.V. gaat ervan uit dat de keuze tussen optie I en optie II geen invloed heeft op de 
fabricagekostprijs maar wel op de commerciële kostprijs. 

2p 6  Bereken met behulp van de gegevens uit informatiebron 3 het opslagpercentage voor 
de indirecte fabricagekosten dat Handy B.V. in 2005 hanteert. 

2p 7  Bereken voor 2005 de fabricagekostprijs van de luxe vouwfiets. 
2p 8  Noem twee andere economische oorzaken dan de daling van de loonkosten van de 

vertegenwoordigers, waardoor de verkoopkosten van Handy B.V. bij optie II lager zijn dan 
bij optie I. 

2p 9  Bereken het begrote verkoopresultaat over 2005 van de luxe vouwfiets voor zowel optie I 
als voor optie II.  
 
Het management van Handy B.V. gaat bij de berekening van de werkgelegenheid uit van 
het aantal fulltime banen. Een fulltime baan omvat 1.600 productieve arbeidsuren per jaar. 

3p 10  Bereken met hoeveel fulltime banen de werkgelegenheid in de fabricageafdeling van  
Handy B.V. meer toeneemt indien men de luxe vouwfiets levert aan Superbike (optie II) en 
niet aan de traditionele tweewielerbedrijven (optie I). 

3p 11  Bereken hoeveel fulltimerbanen bij de vertegenwoordigers van Handy B.V. er minder 
zullen zijn indien men kiest voor optie II in plaats van optie I. 
 
In een vergadering over bovenstaande plannen heeft de ondernemingsraad van Handy B.V. 
een duidelijke voorkeur uitgesproken voor optie I. 

2p 12  Geef een reden waarom de ondernemingsraad, ook als de verwachte werkgelegenheid in 
2005 bij levering van de luxe vouwfiets aan Superbike hoger zal zijn dan bij levering aan de 
traditionele tweewielerbedrijven, toch een voorkeur heeft voor de levering aan de 
traditionele tweewielerbedrijven. Licht het antwoord toe. 
.

Pagina: 1066Voor 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).



500018-1-25o 4 Lees verder 

Opgave 3 
 
 
De industriële onderneming Proha, die grondstoffen bewerkt tot halffabrikaten, overweegt 
een investering in een recyclinginstallatie. Bij dit recyclingproces worden uit afgekeurde 
halffabrikaten de grondstoffen teruggewonnen. De vereiste investering bedraagt € 400.000,-. 
De verwachte cashflows uit deze investering bedragen: 
 

Jaar Cashflow (× € 1.000,-) 
1   100 
2   120 
3   90 
4   90 1) 

 
1) De in de tabel opgenomen cashflow van het vierde jaar is exclusief de verwachte 

restwaarde van de investering ten bedrage van € 30.000,-.  
 
Proha hanteert voor de investeringsselectie de netto-contante waarde methode. Voor de 
berekening van de netto-contante waarde gaat Proha ervan uit dat de verwachte  
cashflows aan het eind van elk jaar vervallen. Bij de investeringselectie gaat Proha uit van 
een rendementseis van 5% per jaar. 

3p 13  Bereken voor Proha de netto-contante waarde van deze investering (zie formuleblad). 
 
Op grond van de uitkomst van de netto-contante waarde besluit het management van de 
onderneming dat de investering niet zal plaats vinden. De gemeente waarin Proha gevestigd 
is, deelt Proha mee dat de overheid in het kader van het milieubeleid een eenmalige 
investeringssubsidie van € 20.000,- aan de onderneming wil verstrekken. De subsidie zal 
één jaar na de investering uitbetaald worden. 

2p 14  Bereken of het subsidiebedrag voor Proha voldoende is om het geëiste rendement van 5% 
per jaar op de investering te behalen.  

1p 15  Noem een reden waarom Proha, ook al zou het subsidiebedrag te gering zijn om het geëiste 
rendement van 5% per jaar te behalen, toch kan besluiten om de geplande investering te 
realiseren. Licht het antwoord toe. 
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500018-1-25o 5 Lees verder 

Opgave 4 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Het technisch bedrijf T.K. B.V. produceert uitsluitend het product Teka. De verkoopprijs 
van product Teka is voor 2005 als volgt vastgesteld: 
Grondstof   € 1,80 
Loon   € 4,80 
Overige kosten  € 3,40 
Commerciële kostprijs € 10,- 
Nettowinstopslag  € 5,-   
Verkoopprijs  € 15,- 
 
Per eenheid product Teka wordt 6 kg grondstof verbruikt.  
 
Uit de nacalculatie over maart 2005 is het volgende (gedeeltelijke) overzicht opgesteld: 
 
Werkelijke productie  5.000   stuks 
Verkoopresultaat € 26.000,- voordelig 
Efficiencyverschil op grondstof € 330,- nadelig 
Prijsverschil op grondstof € 1.866,- voordelig 
 

1p 16  Bereken de afzet van maart 2005. 
3p 17  Bereken de werkelijke prijs per kilogram grondstof over maart 2005 (zie formuleblad). 

 
In deze onderneming is bij de grondstoffen sprake van een nadelig efficiencyverschil en een 
voordelig prijsverschil. 

2p 18  Leg uit dat een voordelig prijsverschil kan leiden tot een nadelig efficiencyverschil. 
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500018-1-25o 6 Lees verder 

Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 9. Informatiebron 5 gaat over de 
Amsterdamse effectenbeurs. In informatiebron 6 staan balansgegevens en de winst- en 
verliesrekeningen voor de jaren 2000 tot en met 2004 van Healthcare N.V. In 
informatiebron 7 zijn financiële gegevens opgenomen die betrekking hebben op de geplande 
investeringen van Healthcare N.V. Informatiebron 8 is een marktanalyse voor 2004-2007. 
In informatiebron 9 staan de verwachte kosten van de business unit Slanky in 2005. 
 
Eén van de doelstellingen van handelsonderneming Healthcare N.V., die in een aantal 
farmaceutische producten handelt, is om jaarlijks haar activiteiten uit te breiden. Zij 
overweegt om met ingang van 1 januari 2005 een nieuw afslankmiddel, onder de merknaam 
Slanky, op de markt te brengen. In verband met de jaarlijks gewenste uitbreiding van 
activiteiten overweegt Healthcare N.V. al enige tijd om een beursgenoteerde onderneming 
te worden. 
Het op de markt brengen van het nieuwe product brengt grote investeringen met zich mee. 
Een nieuwe aandelenemissie is noodzakelijk om de uitbreiding met Slanky te financieren. 
De directie overweegt om het op de markt brengen van Slanky te combineren met een 
aanvraag voor beursnotering. 
 
Het management zal de aanvraag voor de beursnotering combineren met het op de markt 
brengen van Slanky indien uit onderzoek blijkt dat: 
a de onderneming voldoet aan de noteringseisen van de officiële effectenmarkt van 

Amsterdam; 
b de rentabiliteit op het geïnvesteerde eigen vermogen van de onderneming zal stijgen door 

de introductie van Slanky.  
 
Tot nu toe hebben de oprichters van de N.V. alle geplaatste aandelen in bezit. Het 
management onderzoekt of de onderneming voldoet aan de toelatingscriteria van de 
Amsterdamse Effectenbeurs. 
Indien Healthcare N.V. wordt toegelaten op de Amsterdamse Effectenbeurs wil ze alle nog 
niet geplaatste aandelen op 1 januari 2005 emitteren. De emissiekoers wil men vaststellen 
op € 20,- per aandeel. De oprichters hebben toegezegd dat zij zelf 900.000 aandelen bij de 
emissie zullen kopen. De verwachte beurskoers na toelating bedraagt € 25,- per aandeel. De 
nominale waarde van één aandeel bedraagt € 10,-. 

4p 19  Toon met behulp van informatiebron 5 en 6 aan dat de onderneming voldoet aan de 
toelatingscriteria voor notering aan de Amsterdamse effectenbeurs. 
 
Het op de markt brengen van het product Slanky leidt tot veranderingen in balansposten per 
1 januari 2005. Informatiebron 7 geeft informatie over de veranderingen in de balansposten 
ten gevolge van de investering in Slanky en geeft daarnaast informatie over beschikbare 
financieringsmogelijkheden. 
De onderneming heeft met betrekking tot de financieringswijze bepaald dat de vaste activa 
bij voorkeur gefinancierd moeten worden met het aangetrokken eigen vermogen en dat ze 
niet gefinancierd mogen worden met kort vreemd vermogen. Aan het genoten 
leverancierskrediet zijn geen kosten verbonden.  

2p 20  Bereken het totale bedrag dat per 1 januari 2005 aangetrokken moet zijn om de financiering 
van de investering in Slanky mogelijk te kunnen maken. 
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Na vaststelling van het totale bedrag dat op 1 januari 2005 aangetrokken moet zijn om de 
investering in Slanky te kunnen realiseren wil de directie van Healthcare N.V. vaststellen of 
zij naast de aandelenemissie een obligatielening moet uitgeven of moet kiezen voor de 
onderhandse lening (zie informatiebron 7).  
De directie vraagt zich af voor welk nominaal bedrag de in informatiebron 7 vermelde 
obligatielening minimaal moet worden uitgegeven indien de aandelenemissie slaagt en de 
opbrengst van de obligatielening samen met die van de aandelenemissie voldoende moet 
zijn om de geplande investering in Slanky te kunnen realiseren. 

3p 21  Bereken het minimale nominale bedrag van deze obligatielening. 
2p 22  Toon met een berekening aan dat, indien Healthcare N.V. uitsluitend let op de 

interestkosten, Healthcare N.V. de onderhandse lening prefereert boven de obligatielening. 
 
Informatiebron 8 geeft informatie over de verwachte marktpositie van Slanky in de periode 
2004 – 2007. De onderneming heeft gekozen om Slanky op de markt te brengen door 
middel van een agressieve verkoopprijspolitiek waarbij de prijs onder de prijzen van de 
twee andere aanbieders van afslankproducten (Herbalove en Slimfood) moet liggen. De 
verkoopprijs van Slanky is vastgesteld op € 100,- per stuk.  

1p 23  Hoe heet de prijspolitiek waarbij een onderneming de verkoopprijs van een nieuw product 
onder die van de concurrenten vaststelt? 
 
Uit het overzicht van de marktaandelen (zie informatiebron 8) blijkt dat het marktaandeel in 
2006 ten opzichte van 2005 slechts stijgt van 6% naar 7%. Desondanks is het management 
tevreden over de afzetontwikkeling van Slanky. 

2p 24  Geef twee redenen waarom, ondanks een stijging van het marktaandeel van Healthcare N.V. 
van 6% naar 7%, de groei van de afzet veel meer is dan 1%. Licht het antwoord toe. 
 
Volgens informatiebron 9 krijgt Healthcare N.V. bij de leverancier korting op de 
inkoopprijs. 

3p 25  Bereken met behulp van informatiebron 7 en 8 welk kortingspercentage Healthcare N.V. 
over de inkoop van 2005 ontvangt.  

3p 26  Bereken de verwachte winst over 2005 van de business unit Slanky indien Healthcare N.V. 
gebruik maakt van de onderhandse lening en niet van de obligatielening. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort in. 
 
Het resultaat voor belasting van Healthcare N.V. over 2005 zal, indien niet in Slanky wordt 
geïnvesteerd, € 0,4 miljoen negatief zijn. 

3p 27  Bereken de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) van de onderneming over 2005, na 
de introductie van Slanky (zie formuleblad). 

1p 28  Zal Healthcare N.V. besluiten om Slanky op de markt te brengen? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 6 
 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 

 
Italiaanse voetbalwet kan niet door de beugel 

 
Van onze redactie economie 
 
MILAAN - De Italiaanse regering moet van de Europese Commissie haar steun aan het betaald 
voetbal intrekken. Daardoor hangt veel clubs alsnog een faillissement boven het hoofd.  

 
Volgens de Europese commissaris voor mededingingszaken Monti is de "red-het-voetbal"-wet van de 
regering Berlusconi in strijd met Europese regels voor overheidssteun. De wet creëert oneerlijke 
concurrentie tussen de Europese voetbalclubs, meent hij.  
 
Door het instorten van de spelersmarkt, de spelers zijn na de contracttermijn vrij om te vertrekken, het 
kelderen van inkomsten uit televisierechten en het gebrek aan sponsors zijn veel voetbalclubs in 
Europa in problemen geraakt. In Italië dreigde zelfs het grootste deel van de clubs in de Serie A, de 
hoogste divisie, failliet te gaan. Om dit te voorkomen kwam de regering Berlusconi in februari met een 
omstreden reddingsplan. Clubs hoefden het aankoopbedrag voor spelers niet in één jaar af te 
schrijven, maar mochten de kosten spreiden over tien jaar. Het gezamenlijke verlies over het 
afgelopen jaar van Lazio, AS Roma, AC Milan, Juventus en Inter daalde daardoor van ruim 1,1 miljard 
naar 271 miljoen euro. 

 
Aangezien clubs hierdoor financieel veel gezonder lijken, kunnen ze goedkoper nieuw vermogen 
aantrekken. Daarmee kunnen weer nieuwe spelers gekocht worden. Omdat andere clubs in Europa 
niet worden geholpen op de manier zoals Berlusconi wil, is er sprake van oneerlijke concurrentie. 
 

 
 bron: Trouw, 14 november 2003 
 
Bij de beoordeling van de financiële gezondheid van een onderneming kan een 
belanghebbende zich onder andere baseren op solvabiliteit, de cashflow en de rentabiliteit 
van het totale vermogen (RTV). De Italiaanse regering wil het betaalde voetbal door middel 
van de “red-het-voetbal”-wet een helpende hand toesteken. 

2p 29  Leg uit dat door toepassing van de “red-het-voetbal”-wet het solvabiliteitspercentage van de 
Italiaanse voetbalclubs in het jaar van invoering gunstig beïnvloed wordt (zie formuleblad). 
 
Een aantal stakeholders vraagt zich af of de “red-het-voetbal”-wet van Berlusconi wel zo 
positief uitwerkt.  

2p 30  Zal de “red-het-voetbal”-wet een positieve, een negatieve of geen invloed hebben op de 
cashflow van de Italiaanse voetbalclubs? Motiveer het antwoord.  
 
Volgens het artikel bestaat er een verband tussen het “financieel gezonder lijken” van de 
clubs en de kosten voor het aantrekken van nieuw vermogen. 

1p 31  Leg uit waarom bedrijven goedkoper kunnen lenen als ze financieel gezond zijn.  
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Opgave 7 
 
 
Van Vleuten N.V. is een onderneming die ten aanzien van afschrijvingen op de vaste activa 
de volgende uitgangspunten hanteert: 

• Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
• Op al haar vaste activa, behalve terreinen, schrijft Van Vleuten N.V. af met een vast 

percentage van de aanschafwaarde  
• De onderneming gaat uit van een restwaarde van 10% van de aanschafprijs voor alle activa 

waarop wordt afgeschreven. 
• Over delen van een jaar wordt naar evenredigheid afgeschreven. 

 
Uit de administratie van Van Vleuten blijkt het volgende: 
 

 Terrein Gebouw Inventaris 
Aanschafwaarde € 2.600.000,- € 36.600.000,- € 650.000,- 
Boekwaarde per 1 januari 2005 € 2.600.000,- € 14.640.000,- € 284.375,- 
Afschrijvingspercentage 0% 5% ? 

 
2p 32  In welke situatie zal er op grond (terrein) wel afgeschreven worden? Licht het antwoord toe 

met een voorbeeld. 
2p 33  Bereken op welke datum Van Vleuten N.V. het gebouw heeft aangeschaft. 

 
De inventaris is op 1 juli 2002 geheel vernieuwd. 

2p 34  Bereken het afschrijvingspercentage dat Van Vleuten gebruikt voor de inventaris. 
 
 
 Einde 
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Formuleblad 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 13, 17, 27 en 29. 
 

 13  Formules samengestelde interest 
 
Gebruikte symbolen: 
E = eindwaarde 
C = contante waarde 
K = kapitaal 
T = een kapitaal uit een reeks gelijke kapitalen die met gelijke tussenperioden vervallen 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden / aantal termijnen 
 
Formules: 

i =  p
100

 

 
En = K × (1 + i) n  
 
Cn = K × (1 + i) -n  
 
 

En=  T × 
( )

i
 1  -  i)  (1     i)  (1 n+×+

 

 

Cn =  T × 
-n1  -  (1 + i)

i
 

 
 17  prijsverschil = (standaard prijs – werkelijke prijs) × werkelijke hoeveelheid 

 
efficiencyverschil = (standaard hoeveelheid − werkelijke hoeveelheid) × standaard prijs 
 

 27  REV = winst voor belasting
geïnvesteerd eigen vermogen per 1 januari

 × 100% 

 

 29  solvabiliteitspercentage = eigen vermogen
vreemd vermogen

 × 100% 
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De Nederlandse fietsenmarkt 
 
Algemeen 
De fiets blijft onverminderd populair in Nederland. Inmiddels is de fietsdichtheid met ruim 
één fiets per inwoner de hoogste ter wereld. De fiets wordt in toenemende mate (42%) 
gebruikt voor het woon-werkverkeer. In bijna 50% van de gevallen wordt de fiets gebruikt 
voor recreatieve en sportieve doeleinden. Met de fiets is in 2004 in Nederland 13,1 miljard 
kilometers afgelegd. 
 
Markt 
De afzwakkende economische groei en het lagere consumentenvertrouwen in 2004 hebben 
hun invloed gehad op de fietsverkopen in Nederland. Na enkele jaren van stijging van de 
verkoopaantallen zijn er in 2004 minder fietsen verkocht dan in het jaar 2003. In 2004 
werden 1,36 miljoen fietsen verkocht, dat is 10% minder dan het jaar daarvoor. 
Ondanks de lagere verkoopaantallen bleef het omzetverlies beperkt. Reden daarvoor is de 
sterke toename van de verkoopprijs van de fiets in het afgelopen jaar. De gemiddelde 
verkoopprijs is met 10% fors gestegen tot € 530 in 2004. Opvallend is dat het aandeel 
duurdere fietsen in 2004 sterk is toegenomen ten koste van de goedkopere prijsklassen. De 
verkoop van nieuwe fietsen liep in belangrijke mate via de vakhandel. De vakhandel wist 
haar marktaandeel tot 91% op te voeren, een ongekend hoog marktaandeel. 
Opvallend is de aandacht van de consument voor comfort, luxe, design en techniek. De 
fabrikanten spelen hierop in door veel aandacht te besteden aan productinnovatie. De 
(vouw)fietsen worden aangeboden met: 
• digitale automatische schakelsystemen; 
• schijfremmen; 
• vering; 
• automatische verlichting; 
• beveiligingschips. 
 
De fiscale faciliteiten voor een fiets van de zaak, bieden kansen voor de vakhandel. Hierbij 
kunnen ook duurdere elektrische fietsen en vouwfietsen worden aangeschaft. 
De consument hecht bij de aanschaf van een fiets veel waarde aan kwaliteit, merk, imago, 
vakbekwaamheid en service. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de consument zich bij de 
aanschaf van fietsen in het hogere prijssegment (hoger dan € 680) tot de vakhandel wendt. 
 
Perspectief 
De afnemende economische groei en het geringere consumentenvertrouwen zullen hun 
weerslag hebben op de bestedingen op de fietsenmarkt. De fiets is en blijft echter een 
populair vervoermiddel. De grote vervangingsvraag gevoegd bij de permanente 
productinnovatie zullen de fietsverkopen op peil houden. 
De tweewielerzaak zal zich blijven profileren en onderscheiden. De consument vraagt in 
toenemende mate een breed en diep assortiment. Naast de traditionele tweewielerbedrijven, 
die in of nabij een winkelcentrum zijn gevestigd, zullen grote tweewielerbedrijven verder 
opkomen. Deze zijn gevestigd op bedrijventerreinen. De traditionele bedrijven kunnen door 
hun veelal kleinere oppervlakte een minder uitgebreid assortiment tonen. 
 

informatie-
bron 1 
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Verkoopmogelijkheden 2005 van Handy B.V. 
 
De standaard vouwfiets 
Tot 2005 produceerde Handy B.V. uitsluitend standaard vouwfietsen die via de groothandel 
aan traditionele tweewielerzaken verkocht werden.  
De directie van Handy B.V. heeft besloten om ook na 2005 de standaard vouwfiets via het 
traditionele distributiekanaal te verkopen. Voor 2005 verwacht Handy B.V. 10.000 
standaard vouwfietsen te kunnen produceren en verkopen. 
 
De luxe vouwfiets 
Superbike, een grote fietsen-megastore uit Utrecht, heeft de directie van Handy B.V. 
benaderd met het voorstel om de nieuw te produceren luxe vouwfiets uitsluitend aan haar te 
leveren. 
Handy B.V. heeft voor de verkoop van luxe vouwfietsen een keuze uit onderstaande twee 
opties. 
Optie I: verkoop van de luxe vouwfiets via de groothandel aan de traditionele 

tweewielerbedrijven. Uit onderzoek blijkt dat indien Handy B.V. deze optie kiest 
zij jaarlijks 8.000 stuks kan verkopen tegen € 600,- per stuk. 

Optie II:  verkoop van de luxe vouwfiets aan uitsluitend Superbike. De fietsen zullen dan 
  rechtstreeks aan Superbike geleverd worden. Superbike wil een contract met 

Handy B.V. sluiten voor de levering van 9.200 luxe vouwfietsen per jaar. Het 
contract geldt voor de jaren 2005 en 2006. Ondanks het feit dat Superbike wil 
gaan stunten met de verkoopprijs wil ze Handy B.V. € 550,- per luxe vouwfiets 
betalen. 

 
Begrote fabricagekosten en verkoopkosten 2005 
 
Directe kosten 
De directe kosten, bestaande uit directe fabricagekosten en directe verkoopkosten, zijn per 
productsoort rechtevenredig met de productieomvang/afzet. 
 
• Directe fabricagekosten 
De verkoopopties I en II hebben geen invloed op de directe fabricagekosten. 
 
Overzicht directe fabricagekosten: 

 per standaard vouwfiets per luxe vouwfiets 
materiaalkosten  € 100,-  € 200,- 
loonkosten productiemedewerkers1)  €   50,60  €   63,25 

 
1) de gemiddelde loonkosten van een productiemedewerker bedragen € 25,30 per uur 
 
• Directe verkoopkosten 
Indien Handy B.V. kiest voor optie II, verkoop van de luxe vouwfiets aan Superbike, dan 
dalen de totale directe verkoopkosten voor de luxe vouwfiets, met name de totale 
loonkosten van de vertegenwoordigers. 
 
Directe verkoopkosten  

 per standaard vouwfiets per luxe vouwfiets 
optie I  € 20,-  € 40,- 
optie II  € 20,-  €   6,- 

 
Directe loonkosten vertegenwoordigers: 
o de directe verkoopkosten bestaan voor 30% uit loonkosten van de vertegenwoordiger; 
o de gemiddelde loonkosten van een vertegenwoordiger bedragen € 30,- per uur.  

 

informatie-
bron 2 
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Indirecte kosten 
 
• De indirecte fabricagekosten 
Voor de doorberekening van de indirecte fabricagekosten hanteert Handy B.V. een 
opslagpercentage over de directe materiaalkosten. Bij een productie van 10.000 standaard 
vouwfietsen en 8.000 luxe vouwfietsen bedragen in 2005 de totale indirecte fabricagekosten 
€ 2.080.000,-.  
 
• De indirecte verkoopkosten 
De verkoopafdeling heeft berekend dat de indirecte verkoopkosten voor zowel de standaard 
vouwfiets als voor de luxe vouwfiets aan elkaar gelijk zijn en dat zij voor 2005 begroot zijn 
op € 12,- per fiets. 
 
 
Werkgelegenheid bij Handy B.V. 
 
Handy B.V. maakt de laatste jaren vrij veel gebruik van uitzendkrachten. Hoewel er 
voordelen verbonden zijn aan het gebruik van uitzendkrachten is de directie van mening dat 
het aantal werknemers dat een vaste dienstbetrekking heeft binnen de onderneming niet te 
klein mag worden. 
De lonen van alle werknemers die via een uitzendbureau bij Handy B.V. werkzaam zijn 
moet men rekenen tot de directe loonkosten.  
De indirecte fabricagekosten en de indirecte verkoopkosten bestaan o.a. uit indirecte 
loonkosten. Deze loonkosten zijn onafhankelijk van het aantal geproduceerde vouwfietsen 
en onafhankelijk van het aantal verkochte vouwfietsen. Een uitbreiding of inkrimping van 
de productie of afzet heeft op het aantal fulltime banen van deze groep personeelsleden 
geen invloed. 
 
 
Beursnotering Amsterdamse effectenbeurs 
 
Een beursnotering is niet alleen weggelegd voor grote, internationaal georiënteerde 
ondernemingen. Middelgrote en kleinere ondernemingen kunnen eveneens tot de notering 
worden toegelaten. 
 
Toelatingscriteria 
 
De noteringseisen van de officiële effectenmarkt van Amsterdam zijn: 
a De onderneming moet minimaal drie jaar bestaan. 
b De onderneming beschikt bij toelating over een eigen vermogen van ten minste 

€ 5 miljoen. 
c Ten minste 10% van het aandelenkapitaal moet op de beurs ter vrije verhandeling aan het 

publiek aangeboden worden. 
d De onderneming is ten minste in 3 van de laatste 5 boekjaren, voorafgaand aan de 

toelating, winstgevend geweest. 
 
Indien de onderneming niet aan de winstvereiste (eis d) voldoet kan vrijstelling worden 
verleend mits de onderneming aan extra eisen voldoet ter zake van het eigen vermogen of 
van de beurswaarde. Een onderneming zal ofwel aan onderstaande eigen-vermogen-eis 
moeten voldoen, ofwel aan de onderstaande beurswaarde-eis. 
 

Jaren winst uit de laatste  
5 boekjaren 

Eigen vermogen (na toe-
lating) in miljoen euro 

Beurswaarde (na toelating) 
in miljoen euro 

0   50   150 
1   30   100 
2   15   50 

3 of meer   5   - 
 
 bron: Euronext 2003
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bron 4 
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Balansgegevens (na winstuitkering) van Healthcare N.V. per 31 december 
voor de jaren 2000-2004 (bedragen × € 1 miljoen) 

 20041) 2003 2002 2001 2000 
Vaste activa 45,66 50,63 28,46 4,02 3,32 
Voorraden 9,36 12,28 7,67 1,97 2,51 
Debiteuren 4,00 4,80 3,53 2,54 2,37 
Overige vorderingen - - - - - 
Effecten & liquide middelen 5,13  1,49 0,65 0,61 0,65 
Aandelenkapitaal 20 20 20 20 20 
Aandelen in portefeuille 14 15 15 19 19 
Geplaatst aandelenkapitaal 6 5 5 1 1 
Reserves 3 4 6 3,5 3 
Voorzieningen 1,12 1,5 1,33 0,4 1,97 
Langlopende schulden 20,89 33,14 13,93 1,86 1,2 
Crediteuren 2,65 3,52 2,67 1,23 1,24 
Bank 12,73 6,69 9,30 0,94 0,24 
Overige kortlopende schulden 17,76 15,35 2,08 0,21 0,2 

 
Winst- en verliesrekeningen (× € 1 miljoen) van Healthcare N.V. 2000-2004 

 20041) 2003 2002 2001 2000 
Omzet 39,24 38,12 23,43 16,04 14,74 
Externe kosten 28,16 27,61 16,94 10,27 9,58 
Personeelskosten 8,29 7,78 4,48 3,13 2,88 
Afschrijvingen 3,36 2,20 0,90 0,41 0,39 
Bedrijfsresultaat2) (0,57) 0,53 1,11 2,23 1,89 
Rentebaten 0,90 0,41 0,16 0,08   0,08 
Rentelasten2) (2,48) (1,96) (0,59) (0,20) (0,20) 
Nettowinst voor belasting2) (2,15) (1,02) 0,68 2,11 1,77 

1) verwacht op basis van de beschikbare gegevens van 1-7-2004 
2) tussen haakjes geplaatste bedragen zijn negatief 
 
Financiële gegevens die betrekking hebben op de geplande investeringen van 
Healthcare N.V. 

• veranderingen in de balansposten per 1 januari 2005 ten gevolge van de 
 investeringen in Slanky (× € 1 miljoen) 

 vaste activa: 
 gebouwen  15,50 
 inventaris  3,70 
 bedrijfsauto’s    4,00 
 overige vaste activa    6,00 
 totaal   29,2 
 
 vlottende activa:1) 

 debiteuren  0,75 
 voorraad (5.000 stuks) 0,20 
 liquide middelen  0,95 
 overige vlottende activa 0,80 
 totaal   2,7 
 
 schulden op korte termijn:1) 

 crediteuren   0,90 
 

• financieringsmogelijkheden met lang vreemd vermogen 
De volgende twee financieringswijzen van lang vreemd vermogen staan de 
onderneming ter beschikking: 

  6,7% onderhandse lening; 
  6,5% obligatielening met een uitgiftekoers van 96%. 

 

1) de wijzigingen van deze balansposten zijn blijvend van aard 

informatie- 
bron 6 

informatie-
bron 7 
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Marktanalyse 2004 - 2007 
 
Verwachte marktomvang, marktaandelen en verkoopprijzen van afslankproducten 
in de periode 2004 tot en met 2007 
 

Jaar 
Totale markt 

afslankproducten 
(× € 1 miljoen) 

Marktaandelen 
(% van de omzet) 

Verkoopprijs 
per stuk in euro 

  Herbalove Slimfood Slanky Herbalove Slimfood Slanky 
2004 50 60 40  - 150 140 - 
2005 100 57 36  6 155 145 100 
2006 137,5 56 36  7 160 150 100 
2007 150 48 32  20 140 140 100 

 
 
Verwachte kosten van de business unit Slanky in 2005 
 
Deze verwachte kosten bedragen over 2005: 
• de verwachte inkoopprijs (inclusief inkoopkosten) is € 40,- per eenheid exclusief 

eventueel te bedingen kortingen. 
 De inkoopkortingen in procenten van de verwachte inkoopprijs zijn: 
 

kortingspercentage bij een jaarlijkse inkoop van meer dan 
10% 30.000 stuks 
20% 60.000 stuks 
30% 90.000 stuks 

 
• de proportioneel variabele bedrijfskosten zijn voor Slanky € 5,- per verkochte eenheid; 
• de overige verwachte totale constante kosten (exclusief interestkosten op het vreemde 

vermogen) zijn € 1.000.000,-. 
 
 
 

informatie-
bron 8 

informatie-
bron 9 

Einde 
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Vraag 26 
Resultatenbegroting business unit Slanky 

 

 2005 

Omzet  

Inkoopwaarde van de omzet (inclusief inkoopkosten)  

Variabele bedrijfskosten  

Constante bedrijfskosten  

Bedrijfsresultaat  

Rentebaten  

Rentelasten  

Financieringsresultaat  

Winst  

 
 
Toelichting op de berekende bedragen: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Uitwerkbijlage bij vraag 26 

Examen VWO 2005 
 
Tijdvak 1 
Woensdag 1 juni 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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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 regel 
 
Voor het examen management & organisatie VWO kunnen maximaal 73 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  volgens grafiek: 10% voor computers en 5% voor software 
0,15 × 54 = 8,1 miljard 
 
Maximumscore 2 

 2  aan de verzadigingsfase gaat de volwassenfase (rijpheidsfase) vooraf, 
de neergangsfase (eindfase) volgt op de verzadigingsfase 
 
Maximumscore 2 

 3  Men probeert de levenscyclus te verlengen door: 
• verbeterde versies op de markt te brengen; 
• productvarianten op de markt te brengen; 
• andere toepassingen voor het product te zoeken. 

 
Opgave 2 
 
Maximumscore 1 

ntwoorden Deel- 
scores

 4  de fiscale faciliteiten voor de fiets van de zaak 
 
Maximumscore 3 

 5  gemiddelde verkoopprijs 2003: 100   530
110

×  = € 481, 82 

afzet 2003: 100   1,36
90

×  mln = 1,51 mln 

omzet 2003: 1,51 mln × 481,82 > omzet 2004: 1,36 mln × 530  
 
Maximumscore 2 

 6  2.080.000   100% =
10.000  100 + 8.000  200

×
× ×

 80% 

 
Maximumscore 2 

 7  materiaal  200 
direct loon  63,25 
opslag indirecte fabricagekosten 0,8 × 200     160,-  
fabricagekostprijs luxe vouwfiets  € 423,25 
 
Maximumscore 2 

 8   voorbeelden van juiste antwoorden: 
• minder reclamekosten 
• minder afleveringskosten 
• minder administratiekosten (facturen) 
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Maximumscore 2 

A

 9    Optie I Optie II 
fabricagekostprijs 423,25 423,25 
directe verkoopkosten 40,- 6,- 
indirecte verkoopkosten   12,-     12,-  
commerciële kostprijs 475,25 441,25 
winstopslag 124,75 108,75
verkoopprijs 600,- 550,- 
 
begroot verkoopresultaat optie I: 8.000 × 124,75 = € 998.000,- 
begroot verkoopresultaat optie II: 9.200 × 108,75 = € 1.000.500,-  
 
Maximumscore 3 

 10  

63,25(9.200  8.000)  
25,30  =

1.600

− × 
 1,875 fulltime baan 

 
Maximumscore 3 

 11  werkgelegenheid vertegenwoordigers: 

optie I: 0,3  40  8.000
30

× ×  = 3.200 uren 

optie II: 0,3  6  9.200
30

× ×  = 552 uur 

Bij keuze optie II daalt de werkgelegenheid met 3.200  552
1.600

-  = 1,655 fulltime baan. 

 
Maximumscore 2 

 12  Het contract met Superbike heeft een looptijd van 2 jaar. De korte looptijd en het 
afhankelijk zijn van één afnemer voor de luxe vouwfiets kan de werkgelegenheid op langere 
termijn negatief beïnvloeden. 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 3 

ntwoorden Deel- 
scores

 13  N.C.W. = 
( )

2 3 4

90 + 30100 120 90 +  +  +   400 =  19,449
1,05 1,05 1,05 1,05

− −   

in euro: − 19,449 × 1.000 =  – € 19.449,-  
 
Maximumscore 2 

 14  contante waarde subsidie: 20.000
1,05

 = € 19.047,62 

Het subsidiebedrag is te gering. 
 
Maximumscore 1 

 15  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• uit public relations overwegingen 
• er bestaan twijfels over het strenger worden van het milieubeleid 
• door een prijsverhoging van de grondstoffen tijdens de looptijd van het project kan het 

vereist rendement gehaald worden  
 

500018-1-25c 4 Lees verder 

Pagina: 1084Voor 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 4 
 
Maximumscore 1 

 16  afzet = 26.000
5

 = 5.200 stuks 

 
Maximumscore 3 

 17  SH = 5.000 × 6 kg = 30.000 kg 
(30.000 kg – WH) × € 0,30 = € 330,- nadelig 
WH = 31.100 kg 
(€ 0,30 – WP) × 31.100 kg = € 1.866,- voordelig 
WP = € 0,24 
 
Maximumscore 2 

 18  Als men goedkopere grondstoffen aankoopt, behaalt men een voordelig prijsverschil. De 
lagere aankoopprijs kan veroorzaakt zijn door een slechtere kwaliteit waardoor een nadelig 
efficiencyverschil ontstaat. 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 19  a bestaan > 3 jaar dus voldoet 
b EV voor toelating 6 + 3 = 9 miljoen euro dus voldoet 

c 14.000.000   100% =
20.000.000

×  70% dus voldoet 

d aan de winstvereiste wordt voldaan 
 
Maximumscore 2 

 20  nog aan te trekken vermogen: vaste activa + vlottende activa – schulden op korte termijn = 
29,2 + 2,7 – 0,9 =  € 31 miljoen 
 
Maximumscore 3 

 21  • aan te trekken vermogen € 31 miljoen 
opbrengst aandelenemissie  € 28 miljoen (1.400.000 aandelen × € 20,-) 
benodigd vreemd vermogen €   3 miljoen   2  
 

• benodigd nominaal obligatielening: € 3 miljoen
0,96

 = € 3,125 miljoen  1  

 
Maximumscore 2 

 22  interest onderhandse lening: 6,7% van € 3 miljoen = € 201.000,- 
interest obligatielening: 6,5% van € 3,125 miljoen = € 203.125,- 
De interestkosten van de onderhandse lening zijn lager. 
 
Maximumscore 1 

 23  (prijs) penetratiepolitiek 
 
Maximumscore 2 

 24  • Het marktaandeel stijgt van 6% naar 7%, dit is een toename van 16,67%  1  
• Omdat de totale marktomzet meer toeneemt dan de stijging van de verkoopprijzen groeit de 

totale afzet op de markt. De afzetstijging voor Healthcare N.V. groeit daardoor met meer 
dan 16,67%  1  

500018-1-25c 5 Lees verder 

Pagina: 1085Voor 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).



 
 
 
 
Maximumscore 3 

A

 25  afzet in 2005: 0,06  100 miljoen
100

×  =  60.000 eenheden 

voorraad:   5.000 eenheden 
inkoop 2005: 65.000 eenheden  
bij 65.000 eenheden ontvangt men een korting van 20% 
 
Maximumscore 3 

 26  Resultatenbegroting business-unit Slanky 
 

 2005 Toelichting 
Omzet  6.000.000  
Inkoopwaarde van de omzet (inclusief 
inkoopkosten)  1.920.000 60.000 × 0,8 × 40  

Variabele bedrijfskosten  300.000 60.000 × 5 
Constante bedrijfskosten  1.000.000  
Bedrijfsresultaat  2.780.000  
Rentebaten  -  
Rentelasten  201.000 antwoord vraag 22 
Financieringsresultaat  201.000  
Winst  2.579.000  

 
Opmerking 
Voor de berekening van de inkoopwaarde van de omzet maximaal 1 punt toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 27  • resultaat Healthcare N.V. = 0,4 miljoen (verlies) + 2,579 (winst Slanky) = 2,179 miljoen  1 
• geïnvesteerde eigen vermogen Healthcare N.V.: 

9 miljoen + 28 miljoen (emissie) = 37 miljoen dus REV = 2,179
37

×  100% = 5,9 %  2  

 
Maximumscore 1 

 28  Ja, want er wordt aan beide voorwaarden voldaan, de aanvraag tot beursnotering kan 
gehonoreerd worden en de REV wordt positief. 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

ntwoorden Deel- 
scores

 29  Door de afschrijvingstermijn van 1 naar 10 jaar te verlengen, dalen de jaarlijkse 
afschrijvingskosten. Door een daling van de kosten verbeterd het resultaat waardoor het 
eigen vermogen relatief toeneemt. Hierdoor zal het solvabiliteitspercentage toenemen. 
 
Maximumscore 2 

 30  Het bedrag waarmee de afschrijvingskosten dalen, is gelijk aan het bedrag waarmee de 
winst toeneemt. Per saldo zal de jaarlijkse cash-flow niet veranderen. 
 
Maximumscore 1 

 31  Als de kredietaanvrager financieel gezond is, loopt de kredietverstrekker minder risico ten 
aanzien van rente en aflossingsbedragen, waardoor de risicopremie en daardoor het 
rentepercentage lager zal zijn. 
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Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

Antwoorden Deel- 
scores

 32  Als grond (terrein) in waarde daalt door het gebruik, bijvoorbeeld bij 
mijnbouw/gaswinning. 
 
Maximumscore 2 

 33  afschrijving per jaar: 0,05 × 36.600.000 = 1.830.000 
36.600.000  14.640.000  

1.830.000
- = 12 jaar voor 1-1-2005, dus op 1-1-1993 

 
Maximumscore 2 

 34  afschrijving per jaar: 650.000  284.375
2,5
−  = 146.250 

afschrijvingspercentage: 146.250
650.000

 × 100% = 22,5 % 

 
 
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 8 juni naar de Citogroep. 
 
 
 

500018-1-25c 7 Lees verder 

Einde 
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Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje 
inclusief een formuleblad. 
Voor de uitwerking van de vragen 14, 15 en 16 
is een uitwerkbijlage bijgevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Opgave 1  
 
 
Vlaamse Koepel dreigt KLM met boycot na internetactie 

 
De Vereniging Vlaamse Reisbureaus 
heeft de zeshonderd aangesloten 
bureaus opgeroepen tot een boycot van 
de KLM in de komende dagen. De 
reisbureaus zijn boos over de 
internetactie die KLM deze week in 
België is begonnen. Tickets via internet 
zijn daardoor veel goedkoper dan bij de 
reisbureaus. “De actie is een aanval op 
de reisbureaus hier”, aldus voorzitter 

Luc Demuynck vrijdag. Hij geeft als 
voorbeeld een vlucht naar Istanbul. Wij 
moeten daarvoor € 304,- 
(consumentenprijs) rekenen, maar KLM 
verkoopt dezelfde vlucht via internet 
voor € 197,-. Een prijsverschil van ruim 
€ 100,-. Volgens Demuynck houden 
andere luchtvaartmaatschappijen soms 
ook internetacties, maar niet met zulke 
grote prijsverschillen. 

 
 bron: Volkskrant januari 2004 
 
Bij de wijze van distribueren van een product wordt onderscheid gemaakt tussen het directe 
distributiekanaal, het korte indirecte distributiekanaal en het lange indirecte 
distributiekanaal. 

1p 1  Van welke type distributiekanaal is sprake indien KLM haar tickets via de eigen internetsite 
verkoopt? Motiveer het antwoord. 
 
Naast een besparing op de provisie aan de reisbureaus, zijn er aan de verkoop van tickets 
via de eigen internetsite andere voordelen verbonden. 

2p 2  Noem naast de besparing op de provisiekosten nog twee andere voordelen voor de KLM van 
het verkopen van tickets via de eigen internetsite. 
 
Het komt vaker voor dat bij aanbiedingen de verkoopprijs onder de standaardkostprijs komt 
te liggen. Toch kan in zo’n situatie, door de extra verkoop het resultaat van de onderneming 
verbeterd worden. 

2p 3  Tot welk niveau mag de verkoopprijs dalen als de onderneming geen verslechtering van het 
resultaat wil accepteren? Licht het antwoord toe. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In informatiebron 1 is een deel 
van de aanbevelingsbrief van de directie van Pumpit N.V. ter introductie van nieuwe 
aandelen, opgenomen. Informatiebron 2 bevat de balans en winst- en verliesrekening van 
Pumpit N.V. voor de jaren 2002−2004. In informatiebron 3 staat een aantal 
bedrijfsgegevens van Pumpit N.V. over de jaren 2002−2004. 
 
De aandelen van Pumpit N.V. kunnen eind 2004 verhandeld worden op de beurs van 
Amsterdam. Ter introductie van de voorgenomen beursnotering heeft de directie van 
Pumpit N.V. een aanbevelingsbrief geschreven (zie informatiebron 1). Een Nederlandse 
journalist is gevraagd de informatie uit de aanbevelingsbrief en het jaarverslag te 
beoordelen om daarna een advies te kunnen uitbrengen aan ‘groene beleggers’. Groene 
beleggers zijn beleggers die een laag rendement accepteren indien de onderneming een 
positieve bijdrage levert aan het milieu. 

1p 4  Op grond waarvan is Pumpit N.V. volgens informatiebron 1 een onderneming die 
interessant is voor de groene belegger? Licht het antwoord toe. 
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Volgens informatiebron 1 streeft Pumpit N.V. ernaar om elk jaar minstens één nieuw 
product op de markt te brengen. Om dit doel te bereiken heeft Pumpit N.V. niet alleen te 
maken met octrooien en patenten, maar ook met hoge ontwikkelingskosten.  

1p 5  In welke balanspost (zie informatiebron 2) van Pumpit N.V. zijn geactiveerde 
ontwikkelingskosten opgenomen? 
 
In de aanbevelingsbrief van de directie staat dat Pumpit N.V. in 2004 aanzienlijke 
investeringen gedaan heeft in de uitbreiding van de productiecapaciteit. 

2p 6  Bereken met behulp van informatiebron 2 voor welk bedrag Pumpit N.V. in 2004 materiële 
vaste activa heeft aangeschaft. 
 
De journalist vraagt zich af of de in 2004 opgetreden daling van de verkoopprijzen van 
Pumpit N.V. de toekomstige bedrijfsresultaten van Pumpit N.V. onder druk zal zetten. 

2p 7  Noem twee oorzaken van de daling van de gemiddelde verkoopprijzen van Pumpit N.V. in 
2004, die door de directie van Pumpit N.V. in informatiebron 1 genoemd zijn. 

2p 8  Noem twee redenen uit informatiebron 1 waarom het bedrijfsresultaat van Pumpit N.V. over 
2004 niet is gedaald ondanks de daling van de gemiddelde verkoopprijzen van Pumpit N.V. 
 
In de aanbevelingsbrief van de directie staat dat de balans van Pumpit N.V. bijzonder sterk 
blijft. Het eigen vermogen steeg in 2004 van € 19,4 miljoen tot € 22,4 miljoen. De groei van 
het eigen vermogen in de toekomst zal vooral afhankelijk zijn van de mate waarin de 
onderneming kan reserveren uit de nettowinst. 

2p 9  Bereken met behulp van informatiebron 3 de omvang van de reserves van Pumpit N.V. per 
31 december 2004.  
 
In de winst- en verliesrekening van 2004 is er voor het eerst sprake van financiële lasten. 
De journalist vraagt zich af of door de financiële lasten de nettowinst niet onder druk komt 
te staan. 

2p 10  Leg met behulp van informatiebron 1 uit dat de verhoging van de financiële lasten in 2004 
ten opzichte van 2003, geleid heeft tot een reductie van andere kosten in 2004. 
 
De directie van Pumpit N.V. beweert dat de rentabiliteit van het eigen vermogen, de REV, 
licht afneemt en dat het rendement op de aandelen een stijgende lijn vertoont. 
De journalist heeft berekend dat de REV over 2002 34,9% is en over 2003 28,6%. Het 
rendement op de aandelen over 2003 komt volgens de journalist uit op 8,5%. 

1p 11  Bereken de REV over 2004 (zie formuleblad). 
3p 12  Toon met behulp van een berekening aan (zie informatiebron 3) of het rendement op de 

aandelen van Pumpit N.V. in 2004 gestegen of gedaald is ten opzichte van 2003 (zie 
formuleblad). 

2p 13  Noem, ondanks de rendementsontwikkeling in 2004, twee redenen waarom de journalist de 
groene belegger toch kan adviseren om aandelen Pumpit N.V. te kopen. Motiveer het 
antwoord. 
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Opgave 3 
 
 
Groothandel HAKA N.V. handelt in kleding. Voor 2005 is de volgende omzetbegroting 
opgesteld: 
 

 Omzet exclusief 19% BTW 
1e kwartaal 2005 €  1.500.000 
2e kwartaal 2005 €  1.800.000 
3e kwartaal 2005 €  1.500.000 
4e kwartaal 2005 €  2.100.000 

 
De omzetten zijn gelijkmatig binnen de kwartalen verdeeld. 
De brutowinst is begroot op 150% van de inkoopprijs exclusief 19% BTW. De voorraad ligt 
gemiddeld één maand in het magazijn. Er wordt alleen op rekening ingekocht. De duur van 
het ontvangen leverancierskrediet is 2 maanden. 
De verkoopkosten zijn 4% van de omzet exclusief BTW en worden één maand na het 
ontstaan van de omzet betaald. De BTW op de verkoopkosten is 19%. 
 
HAKA N.V. stelt elk kwartaal de resultatenbegroting en de liquiditeitsbegroting gelijktijdig 
op. Ze gebruikt daarvoor een standaardformulier. Een deel van dit formulier is als 
uitwerkbijlage bij dit examen opgenomen. 

2p 14  Bereken, ten behoeve van de invulling van het bovenvermeld standaardformulier, voor het 
derde kwartaal van 2005 het (de) bedrag(en) van de brutowinst en vul de regel ‘Brutowinst’ 
in op de uitwerkbijlage. Vermeld de berekening op de uitwerkbijlage. 

3p 15  Bereken, ten behoeve van de invulling van het bovenvermeld standaardformulier, voor het 
derde kwartaal van 2005 het (de) bedrag(en) van de verkoopkosten en vul de regel 
‘Verkoopkosten’ in op de uitwerkbijlage. Vermeld de berekening op de uitwerkbijlage. 

2p 16  Bereken, ten behoeve van de invulling van het bovenvermeld standaardformulier, voor het 
derde kwartaal van 2005 het (de) bedrag(en) van de crediteuren en vul de regel 
‘Crediteuren’ in op de uitwerkbijlage. Vermeld de berekening op de uitwerkbijlage. 
 

Pagina: 1091Voor 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).



500048-2-25o 5 Lees verder 

Opgave 4  
 
 
Op de aandeelhoudersvergadering van Beemsterboer B.V. presenteert de directie 
onderstaande grafiek met de omzet- en nettowinstgegevens over de periode 1999−2004. 
 

 
Tijdens deze presentatie deelt de directie mee dat sinds 2002 de omvang van de constante 
kosten onveranderd is gebleven en dat de variabele kosten steeds eenzelfde percentage van 
de omzet zijn geweest. 
 

2p 17  Bereken de procentuele verandering van de kosten van 2004 ten opzichte van 2003. Geef 
aan of de verandering een toename of afname is. 

3p 18  Bereken de omvang van de constante kosten over 2004. 
2p 19  Bereken de break-evenomzet van 2004 (zie formuleblad). 
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Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 7. In informatiebron 4 is een deel 
van het inspectierapport van Advisport opgenomen. In informatiebron 5 staan de 
hoofdzaken uit twee offertes van sportvloerbedrijven. Informatiebron 6 is een beknopt 
verslag van de bespreking tussen het bestuur van sportvereniging THOR en de directie van 
het Multatuli College. In informatiebron 7 is het schoonmaakplan van de sporthal 
opgenomen. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing 
 
Het Multatuli College heeft de beschikking over een sporthal. Wettelijk moeten sporthallen 
en gymzalen op veiligheid worden gekeurd. Bij het Multatuli College voert Advisport B.V. 
deze keuring uit. Van deze keuring wordt een rapport opgemaakt. Een deel van dit rapport - 
de rapportage over de conditie van de vloer van de sporthal - is opgenomen in 
informatiebron 4. Dergelijke rapporten zijn volgens de afspraken van het Multatuli College 
openbaar en worden dan ook aan de medezeggenschapsraad en aan de ouderraad van de 
school voorgelegd. In een uitzending van een lokaal radiostation zal de directie van het 
Multatuli College het rapport toelichten. 
 
Uit public relations overwegingen van de school kan het openbaar maken van het rapport 
als iets negatiefs maar ook als iets positiefs gezien worden. 

1p 20  Geef een reden waarom het openbaar maken van een negatief rapport, in het kader van 
public relations van de school, als iets positiefs gezien kan worden. 

1p 21  Geef een reden waarom veiligheidskeuringen niet door de school zelf worden uitgevoerd, 
maar door een van de school onafhankelijke organisatie. 
 
De directie van de school is geschrokken van de inhoud van het rapport. Ze wil in 
samenwerking met de sectie ‘lichamelijke oefening’ ervoor zorgen dat de gebreken aan de 
sporthal zo snel mogelijk aangepakt worden en stelt dat de volgende stappen gezet moeten 
worden: 
a de sectie ‘lichamelijke oefening’ moet met voorstellen komen om de sportvloer te 

reviseren en te onderhouden;  
b er moet een schoonmaakplan voor de sporthal worden opgesteld. 
 
De directie heeft op verzoek van de sectie ‘lichamelijke oefening’ bij een tweetal bedrijven, 
Priscol en Nydam, een offerte aangevraagd voor de revisie en het onderhoud van de 
sportvloer. De voorzitter van de vaksectie ‘lichamelijke oefening’ heeft de hoofdzaken uit 
die offertes naast elkaar gezet (zie informatiebron 5). De door Priscol en Nydam 
uitgebrachte offertes hebben een beperkte geldigheidsduur. 

1p 22  Leg uit waarom offertes een beperkte geldigheidsduur hebben. 
3p 23  Bereken met behulp van de gegevens uit informatiebron 5 de gemiddelde jaarlijkse kosten 

van de vloer als aan Priscol de opdracht verstrekt wordt.  
2p 24  Bereken de gemiddelde jaarlijkse kosten van de vloer als aan Nydam de opdracht verstrekt 

wordt. 
 
Ondanks de hogere jaarlijkse kosten van de Nydam-vloer besluit de schoolleiding deze te 
kiezen. 

2p 25  Geef aan de hand van de verstrekte gegevens één reden waarom de schoolleiding, ondanks 
de hogere jaarlijkse kosten, kiest voor de Nydam-vloer. 
 
De hogere kosten van de Nydam-vloer wil de directie van de school bestrijden door de 
sporthal in de avonduren te verhuren. Daartoe heeft de directie van de school contact 
gezocht met THOR, een sportvereniging die op zoek is naar trainingsruimte in de 
avonduren. Van het overleg tussen directie van de school en het bestuur van de vereniging 
is een verslag opgesteld (zie informatiebron 6). De directie van de school wil weten wat de 
school per saldo jaarlijks overhoudt aan het huurcontract met THOR.  

3p 26  Bereken het bedrag dat de school jaarlijks overhoudt aan het huurcontract met THOR, door 
de huuropbrengst te verminderen met de extra kosten van de verhuur. 
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3p 27  Bereken hoeveel uren de sporthal jaarlijks verhuurd zal moeten worden om de jaarlijkse 
extra kosten van de Nydam-vloer te bestrijden, indien de directie ervan uitgaat dat de 
opbrengsten en totale extra kosten per uur even hoog zullen zijn als bij verhuur aan THOR. 
 
De directie heeft in overleg met de vaksectie ‘lichamelijke oefening’ een schoonmaakplan 
opgesteld (zie informatiebron 7). De directie kan kiezen tussen schoonmaak door eigen 
schoonmakers en schoonmaak door een extern schoonmaakbedrijf. 

3p 28  Bereken met behulp van gegevens uit informatiebron 7 de totale kosten per jaar van het 
schoonmaken van de sporthal door eigen schoonmakers van school. 

2p 29  Noem twee redenen waarom de directie een voorkeur kan hebben voor het inzetten van een 
schoonmaakbedrijf in plaats van eigen schoonmakers. Licht het antwoord toe. 
 
 
 
Opgave 6 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Myrthe Overweg is een meubelmaakster die uitsluitend op bestelling werkt. Ze heeft zich 
gespecialiseerd in het maken van exclusieve fauteuils. Klanten komen met hun eigen ideeën 
naar de meubelmakerij en Myrthe ‘vertaalt’ deze ideeën in een exclusief meubelstuk.  
Als een klant een fauteuil bestelt moet 30% van de verkoopprijs aanbetaald worden. De 
verkoopprijs van een fauteuil berekent Myrthe door de kostprijs te verhogen met een 
nettowinstopslag van 25% van de verkoopprijs.  
Bij de berekening van de kostprijs van fauteuils gebruikt Myrthe de verfijnde 
opslagmethode.  
Voor het komende jaar is het opslagpercentage voor het gebruik van de werkplaats 
vastgesteld op 32% van de directe loonkosten.  
Het opslagpercentage voor de doorberekening van de kosten van de hulpmaterialen moet 
nog vastgesteld worden. De kosten van hulpmaterialen worden uitgedrukt in een percentage 
van de kosten van het houtverbruik. Voor 2005 zijn de kosten van de hulpmaterialen (lijm, 
vulling, nieten, draad) begroot op € 187.200,-. 
 
Myrthe heeft over 2005 de volgende directe kosten begroot: 

• houtverbruik 1.600 m3 met een gemiddelde inkoopprijs van € 600,- per m3; 
• stofverbruik 2.300 m2 met een totale inkoopwaarde van € 96.600,-; 
• aantal gewerkte uren: 1.550; 
• de loonkosten per uur bedragen € 55,-. 

 
1p 30  Geef een reden waarom Myrthe een aanbetaling eist. 
2p 31  Bereken het opslagpercentage waarmee de kosten van hulpmaterialen in 2005 worden 

doorberekend.  
 
In 2005 moet Myrthe voor een bepaald ontwerp van een fauteuil, de verkoopprijs 
berekenen. Zij gaat bij de bepaling van deze verkoopprijs uit van  de volgende gegevens: 

• houtverbruik: 0,5 m3; 
• verbruikte stof: 3,5 m2; 
• aantal aan de order te besteden arbeidsuren: 38 uur. 

3p 32  Bereken de verkoopprijs van deze fauteuil. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
 
Een handelsonderneming waardeert de voorraad volgens het lifo-stelsel (last-in, first-out). 
Van een bepaald artikel zijn over de maanden maart, april en mei 2005 de volgende 
gegevens bekend: 
• magazijnvoorraad per 1 april: 1.200 stuks waarvan 1.000 stuks zijn ingekocht op 

13 maart voor € 2,- per stuk en 200 stuks zijn ingekocht op 15 maart voor € 2,50 per 
stuk. 

• onderstaande inkopen en verkopen: 
datum inkoop verkoop inkoopprijs verkoopprijs 

  5 april 300 stuks  € 3,-   per stuk  
12 april   400 stuks  € 5,-   per stuk 
20 april 200 stuks  € 3,10 per stuk  
28 april   500 stuks  € 5,15 per stuk 
  6 mei  600 stuks    
17 mei   1.000 stuks  € 6,-   per stuk 

 
3p 33  Bereken met behulp van bovenstaande gegevens de brutowinst van dit artikel over  

april 2005 volgens het lifo-stelsel. 
 
De behaalde brutowinst over mei 2005 bedraagt bij toepassing van het lifo-stelsel € 3.100,-. 

2p 34  Bereken de inkoopprijs van de ingekochte partij van 6 mei 2005. 
 
Stel dat de onderneming het fifo-stelsel (first-in, first-out) had gebruikt bij de 
voorraadadministratie in plaats van het lifo-stelsel. 

1p 35  Zou de brutowinst in april en mei 2005 bij het fifo-stelsel hoger of lager zijn dan de 
brutowinst bij het lifo-stelsel? Motiveer het antwoord zonder berekening. 
 
 
 Einde 
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Formuleblad 
 
 
Formules voor de beantwoording van de vragen 11, 12 en 19. 
 
 

 11  REV = nettowinst  100%
gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen

×  

 

 12  rendement op aandelen = dividend + koersresultaat  100%
koerswaarde begin periode

×  

 

 19  break-evenomzet = constante kosten
verkoopprijs  variabele kosten per eenheid-

 × verkoopprijs 
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Een deel van de aanbevelingsbrief van de directie van Pumpit N.V. ter introductie van 
nieuwe aandelen  
 
Algemene beschrijving van het bedrijf 
Pumpit N.V. is een klein Nederlands bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling en 
productie van pompdispensers. Met een pompdispenser kunnen vloeistoffen worden 
verneveld, verschuimd en/of gemengd. Pompdispensers worden vooral gebruikt in 
producten voor de persoonlijke verzorging en huishoudelijke toepassingen, zoals 
haarsprays, aftershave’s en reinigingsproducten. 
De door Pumpit N.V. ontwikkelde pompdispensers zijn veelal navulbaar. Bovendien werken 
ze op een pompmechanisme, waardoor gebruik van de drijfgassen butaan en propaan kan 
worden vermeden. Op deze drijfgassen bestaat kritiek van diverse stakeholders vanwege de 
belasting van het milieu.  
Pumpit N.V. streeft ernaar om elk jaar minstens één nieuw product op de markt te brengen.  
Pumpit N.V. is in de hele wereld actief en heeft ruim honderd werknemers. De onderneming 
heeft vestigingen in de Verenigde Staten die voor de promotie en verkoop zorgen in Noord- 
en Zuid-Amerika.  
Vanaf december 2004 worden de aandelen van Pumpit N.V. verhandeld op de 
effectenbeurs. 
 
Nettowinst 2004 
• Omzet 
Ondanks moeilijke macro economische omstandigheden heeft Pumpit N.V. een omzetgroei 
kunnen laten zien van 19%. Zowel het aantal klanten als de gemiddelde omzet per klant 
nam in 2004 toe. Het aantal klanten steeg met 23%. Van de totale omzet werd 63% behaald 
in Noord- en Zuid-Amerika. De groei in andere afzetgebieden was echter groter.  
De omzetgroei werd geheel autonoom gerealiseerd, door de productie en verkoop van 
dispensers. De omzetgroei werd beïnvloed door gemiddeld lagere verkoopprijzen die 
veroorzaakt werden door een stijging van de gemiddelde ordergrootte, veranderingen in de 
product mix en enig negatief effect van de dollarkoers. Schaalvoordelen en meer nadruk op 
producten met een hoge marge compenseerden dit.  
 
• Kosten 
Omdat vooral de externe kosten minder snel stegen dan de omzet nam het bedrijfsresultaat 
procentueel meer toe dan de omzet.  
 
• Financiële lasten  
De financiële lasten namen in 2004 toe. De oorzaak daarvan is dat de investeringen in 2004 
gefinancierd zijn met hypothecaire leningen die eind 2003 zijn afgesloten. Een deel van de 
in 2004 aangekochte vaste activa behoorde tot de operationeel geleasde activa in 2003. De 
operationele leasekosten zijn in 2003 als externe kosten verantwoord. 
 
• Nettowinst 
Het resultaat voor belasting steeg met 21% tot € 8,4 miljoen. De nettowinst nam met 17% 
toe tot € 5,8 miljoen ondanks een lichte stijging van de belastingdruk. 
Het rendement op de aandelen vertoont een stijgende lijn. Helaas neemt de rentabiliteit van 
het eigen vermogen licht af. 
 
Balans 
Pumpit N.V. heeft in 2004 wederom aanzienlijke investeringen gedaan zowel voor 
vervanging als voor uitbreiding van de productiecapaciteit. In 2004 hebben geen 
herwaarderingen van activa plaatsgevonden. 
De balans van Pumpit N.V. blijft bijzonder sterk. Het eigen vermogen steeg in 2004 van 
€ 19,4 miljoen tot € 22,4 miljoen, met een solvabiliteit (eigen vermogen/activa) van 74%. 
 
Vooruitzichten 2005 
Ondanks een zwakke economie streeft Pumpit N.V. naar een groei van 15% van het 
resultaat voor belasting. De onderneming blijft zich richten op autonome groei en de 
ontwikkeling en introductie van nieuwe en verbeterde producten. Om dit te realiseren en om 
de productiecapaciteit uit te breiden verwacht de directie in 2005 zo’n € 3 miljoen te 
investeren. Het doel om ieder jaar tenminste één nieuw product te introduceren zal ook in 
2005 gerealiseerd worden. 
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Balans en winst- en verliesrekening van Pumpit N.V. voor de jaren 2002-2004 
 

Balans per 31 december (× € 1.000) 2004 2003 2002 
Immateriële vaste activa 1.115 657 255 
Materiële vaste activa 14.527 12.724 6.872 
Financiële vaste activa 2.068 1.303 791 
Vaste activa 17.710 14.684 7.918 
Voorraden 2.822 2.173 1.355 
Handelsdebiteuren 5.584 6.695 5.982 
Overige vorderingen 1.418 836 285 
Effecten en liquide middelen 2.848 2.633 4.208 
Vlottende activa 12.672 12.337 11.830 
TOTAAL ACTIVA 30.382 27.021 19.748 
  
Eigen vermogen 22.411 19.436 15.576 
Langlopende schulden 2.522 2.600 0 
Crediteuren 1.862 1.584 2.469 
Overige schulden 3.587 3.401 1.703 
Kortlopende schulden 5.449 4.985 4.172 
TOTAAL PASSIVA 30.382 27.021 19.748 

 
 

Winst- en Verliesrekening (× € 1.000) 2004 2003 2002 
Omzet 32.343 27.256 21.620 
Externe kosten -17.323 -14.970 -12.819 
Personeelskosten -4.936 -3.974 -2.627 
Afschrijvingen immateriële vaste activa -53 -27 -15 
Afschrijvingen materiële vaste activa -1.400 -1.300 -882 
Bedrijfsresultaat 8.632 6.985 5.277 
Financiële baten 0 9 54 
Financiële lasten -204 0 0 
Overige baten & lasten 0 0 0 
Resultaat voor belasting 8.428 6.994 5.331 
Belasting -2.622 -2.043 -824 
Buitengewoon resultaat na belasting 0 0 107 
Resultaat na belasting 5.806 4.951 4.614 
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Bedrijfsgegevens Pumpit N.V. 2002-2004 
 
Tenzij anders vermeld, alle bedragen in euro’s. 

jaar    2004    2003    2002 
nominale waarde van één aandeel 0,16 0,16 0,16 
aantal uitstaande aandelen (× 1.000) per 31 december 5.280 5.226 5.172 
eigen vermogen per aandeel per 31 december 4,24 3,72 3,01 
nettowinst per aandeel 1,10 0,95 0,90 
koers/nettowinst verhouding per 31 december 12,95 17,42 17,22 
dividend per aandeel 0,50 0,35 0,25 
payout in % 45,45 36,84 27,78 
current ratio per 31 december  2,33 2,47 2,84 
solvabiliteit in % per 31 december 73,76 71,93 78,87 
nettowinst (in miljoenen) 5,8 5,0 4,7 
omzet (in miljoenen) 32,3 27,3 21,6 
bedrijfsresultaat (in miljoenen) 8,6 7,0 5,3 
totale activa (in miljoenen) per 31 december 30,4 27,0 19,7 
aantal werknemers per 31 december 108 98 79 
   

 
 
Deel van het inspectierapport van Advisport 
 
Met betrekking tot de vloer in de sporthal zijn wij tot de volgende bevindingen gekomen: 
 

Waarneming Gevolg Oplossing 
Overmaat aan stof in 
berging, kauwgum- en 
andere vlekken op vloer. 
 
Vloer vertoont 
slijtageplekken, 
waarschijnlijk als gevolg 
van onjuist schoonmaken. 
 
Bovenkant van potten1) in 
enkele gevallen lager dan 
de vloer 

Gevaar vallen van docent en 
leerlingen; gevaar voor 
infecties na valincidenten. 
 
Vloer voldoet niet meer aan 
eisen die de overheid aan 
vloeren stelt. 
 
 
Gevaar voor verzwikkingen, 
verstuikingen bij docent en 
leerlingen. 

Vlekken verwijderen en 
regelmatig schoonmaken. 
 
 
Groot onderhoud vloer; in 
vervolg schoonmaken door 
kundig personeel. 
 
 
Potten en vloer op gelijke 
hoogte laten brengen. 

 
 
Conclusie met betrekking tot de vloer van de sporthal: 
De vloer mag met ingang van het nieuwe schooljaar niet meer gebruikt worden. Wij 
adviseren dringend de vloer door een deskundige te laten beoordelen en een plan van revisie 
op te stellen, omdat de vloer niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
Wij hebben vastgesteld dat de slijtageplekken waarschijnlijk veroorzaakt zijn door 
onregelmatig en ondeskundig uitgevoerd onderhoud. Wij adviseren meer aandacht te 
besteden aan regelmatig en deskundig onderhoud.  
 
1) Een pot is een gat in de gymvloer waar (volleybal- of badminton-) palen in kunnen 

worden gezet. 
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Offertes sportvloerbedrijven  
 
De revisie (opknapbeurt) van de vloeren bestaat uit het ontvetten en schuren van de 
bestaande vloer, het op hoogte stellen van vloerpotten, het aanbrengen van een nieuwe 
gietlaag in een door de school gewenste kleur, het aanbrengen van een slijtvaste 
finishcoating (= speciale slijtlaag) en het aanbrengen van nieuwe belijning. 
 

 Priscol Nydam 
Kwaliteit van de vloer Voldoet aan NOC/NSF 1) 

eisen 
Voldoet aan NOC/NSF 
eisen 

Gebruik Alleen geschikt voor 
sportactiviteiten en licht 
ander gebruik 2) 

Vloer geschikt voor alle 
sport-, muziek- en 
examenactiviteiten 

Offerteprijs € 20.080,- exclusief alle 
finishcoatings en exclusief 
onderhoud 

€ 42.000,- 

Gebruiksduur van de vloer 10 jaar 12 jaar 
Residuwaarde Geen Geen 
Extra handelingen Elke twee jaar opnieuw 

aanbrengen van 
finishcoating voor € 1.500,- 
per keer. Eerste 
finishcoating dient 
aangebracht te worden bij 
oplevering van de vloer, 
deze is niet in de 
offerteprijs opgenomen. 
 

Elke drie jaar opnieuw 
aanbrengen van 
finishcoating voor € 1.950,- 
per keer. Eerste finish- 
coating wordt aangebracht 
bij oplevering van de vloer, 
de kosten hiervan zijn 
verwerkt in de offerteprijs. 

Geldigheid offerte 4 maanden na offertedatum 3 maanden na offertedatum 
Garantie 4 jaar 6 jaar 
Inspectiebeurt Jaarlijks (altijd in mei) Jaarlijks 
Zomersluiting In zomermaanden beperkte 

service- en 
reparatiecapaciteit 

Geen zomersluiting 

Onderhoudscontract Jaarlijkse inspectie, 
bestaande uit: 
- inspectie van de vloer: 

4,5 uur 
- uitvoeren kleine 

reparaties: 12 uur 

Jaarlijkse inspectie en 
reparatie 

Kosten onderhoudscontract € 120,- per gewerkt uur All-in prijs € 2.850,- per 
inspectie 

 
1) NOC/NSF = Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie 
2) Als de sporthal voor het afnemen van examens gebruikt wordt, zal de vloer afgedekt 
 moeten worden met speciale afdekzeilen. De kosten daarvan worden getaxeerd op € 360,- 
 per jaar.  
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Verslag bespreking tussen het bestuur van THOR - directie Multatuli College 
 
De vereniging wil van 1 september tot 1 juni (39 weken) gebruik maken van de sporthal van 
het Multatuli College. Dat komt overeen met de wens van de directie van de school om de 
sporthal in periode 1 juni  tot 1 september, in verband met de zomervakantie, niet te 
verhuren.  
Tevens zal de sporthal gedurende de examenperiode voor THOR niet beschikbaar zijn. In de 
periode 1 september tot 1 juni betreft deze periode 2,5 week. De gemiste uren zullen door 
de school niet in rekening gebracht worden.  
 
De vereniging zal de sporthal gebruiken voor trainingen. De school zal er zorg voor dragen 
dat de sporthal voor de aanvang van de trainingen schoongemaakt is en THOR zal na de 
trainingen zelf voor de schoonmaak van de hal zorgen. 
 
De vereniging wil een zaalhuur van € 21,50 per uur betalen. Zij wil de zaal huren voor 
twaalf uur per week. De huur zal aan het begin van elk kwartaal bij vooruitbetaling voldaan 
worden. Voor de trainingen is een vloer nodig van een goede kwaliteit. THOR wil een 
langdurig contract afsluiten.  
 
Als de vereniging de sporthal huurt, moet het Multatuli College rekening houden met de 
volgende extra kosten: 
- verwarming en warmwatervoorziening: kosten € 17,50 voor elk uur dat de zaal 

verhuurd wordt; 
- verhoging van de overige kosten met € 219,- per jaar. 
 
 
Schoonmaakplan sporthal  
 
Eigen schoonmakers 
 

Activiteit Frequentie Tijdsbesteding per activiteit 
Vegen van de vloer en 
kleedkamers 5 keer per lesweek 3,00 uur 

Nat afnemen en dweilen 
van vloer en kleedkamers 1 keer per lesweek 4,35 uur 

Jaarlijkse grote 
schoonmaak 1 keer per jaar 48,00 uur 

 
Een schooljaar telt 40 lesweken.  
 
Voor het nat afnemen en dweilen van de vloer is een boenmachine beschikbaar. De 
vaksectie berekent dat de jaarlijkse kosten van de boenmachine € 1.500,- bedragen. De 
kosten van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen worden geschat op € 1.140,- per jaar. 
 
Voor de schoonmaak heeft de school schoonmakers in dienst. De gemiddelde salariskosten 
(inclusief vakantietoeslag, sociale lasten en onregelmatigheidstoeslag) bedragen € 14,26 per 
uur. 
 
Schoonmaakbedrijf 
 
Het schoonmaken van de sporthal kan worden uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf. Een 
schoonmaakbedrijf heeft aan de hand van bovenstaand plan een offerte uitgebracht van 
€ 16.000,- per jaar. 
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Vraag 14, 15 en 16 
 

Gedeelte van het standaardformulier van HAKA N.V. voor het opstellen van de 
resultatenbegroting en de liquiditeitsbegroting. 

 
   PERIODE: DERDE KWARTAAL 2005 
 

 Resultatenbegroting Liquiditeitsbegroting 

Brutowinst   

Verkoopkosten    

Crediteuren   

 
Noteer hier de berekeningen die nodig zijn voor de beantwoording van de vragen 14, 15 en 16 
en vul vervolgens bovenstaand formulier van HAKA N.V. in. 
 
Vraag 14 
   
 
   
 
   
 
   
 
Vraag 15 
   
 
   
 
   
 
   
 
Vraag 16 
   
 
   
 
   
 
   
 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 14, 15 en 16 

Examen VWO 2005 
 
Tijdvak 2 
Woensdag 22 juni 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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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 VWO kunnen maximaal 70 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  Het directe kanaal want KLM verkoopt de tickets rechtstreeks aan de consument. 
 
Maximumscore 2 

 2  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Grotere afzet door een lagere prijs. 
• Goedkoper prijsimago in een markt met prijsstunters / low-cost carriers. 
• Via internetverkopen op de eigen site kan KLM een adressenbestand aanleggen om direct 

mailing te kunnen toepassen. 
• KLM speelt in op de ontwikkeling van het consumentengedrag om meer via internet aan te 

kopen. 
 
Maximumscore 2 

 3  De verkoopprijs mag dan dalen tot de variabele kosten per product. Als de verkoopprijs 
boven de variabele kosten per product ligt, draagt de verkoop bij tot een hogere bijdrage in 
de dekking van de constante kosten of levert de verkoop een hogere nettowinst op. 
 
Opgave 2 
 
Maximumscore 1 

ntwoorden Deel- 
scores

 4  Pumpit N.V. levert een bijdrage aan een schoner milieu (omdat de pompjes van  
Pumpit N.V. geen drijfgassen nodig hebben). 
 
Maximumscore 1 

 5  immateriële vaste activa 
 
Maximumscore 2 

 6  14.527.000 – 12.724.000 + (afschrijving) 1.400.000 = € 3.203.000,- 
 
Maximumscore 2 

 7  genoemde oorzaken van de daling van de gemiddelde verkoopprijzen: 
• in verband met een toename van de ordergrootte 
• veranderingen in de product mix 
• de verandering in de dollarkoers 

 
Maximumscore 2 

 8  twee van de volgende: 
• Door een toename van de afzet. 
• Door de toename van de afzet verkrijgt men schaalvoordelen, kostenbesparingen. 
• Door een verschuiving in het assortiment naar producten met een hogere winstmarge.  

 
Maximumscore 2 

 9  reserves per 31-12-2004: 5.280.000 × (4,24 – 0,16) = € 21.542.400,- 
 
Opmerking 
Wanneer bij de berekening gegevens gebruikt zijn uit informatiebron 1 of 2 dit niet fout 
rekenen. 
 
Maximumscore 2 

 10  Voor de aankoop van geleasde activa in 2004 is een hypothecaire lening afgesloten 
waardoor de financiële lasten zijn toegenomen. Door de aankoop van de geleasde activa zijn 
de leasekosten, (die Pumpit N.V. in 2003 verantwoordde als externe kosten,) verminderd. 
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Antwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 1 
 11  nettowinst: 5,8 miljoen 

gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen: 22, 4 + 19,4
2

 = 20,9 

REV = 5,8
20,9

 × 100% = 27,75% 

 
of 
 
Bij gebruik van informatiebron 2. 
nettowinst: 5.806 

gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen: 22.411 + 19.436
2

 = 20.923,5 

REV = 5.806
20.923,5

 × 100% = 27,75% 

 
Maximumscore 3 

 12  • koers 31 december 2003: 0,95 × 17,42 = 16,55  1  
• koers 31 december 2004: 1,10 × 12,95 = 14,25 

rendement 2004 = 
( )0,50 + 14,25  16,55

16,55
-

 × 100% = –10,88%  1  

• Het rendement is (van +8,5% naar –10,88%) gedaald.  1  
 
Maximumscore 2 

 13  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Pumpit N.V. voldoet aan de eis van de groene belegger dat de onderneming bijdraagt tot 

een beter milieu. 
• Groene beleggers accepteren een lager rendement. Het rendement van de aandelen 

Pumpit N.V. over 2004 is negatief. Het negatieve rendement werd veroorzaakt door de 
sterke koersdaling in 2004. Voor deze daling zijn volgens de kerngegevens van 
informatiebron 3, geen interne oorzaken aan te wijzen. Samen met de gepubliceerde 
vooruitzichten 2005 mag men voor de toekomst een positief rendement verwachten. 

• De rentabiliteit van het eigen vermogen blijft hoog. 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 14  • brutowinst: 150
250

 × 1.500.000 = 900.000  1  

 
 

•   1  
 
 

500048-2-25c 

Voor aVoor a
 
 Resultatenbegroting Liquiditeitsbegroting 
Brutowinst € 900.000  
Verkoopkosten   
Crediteuren   
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Maximumscore 3 

Antwoorden Deel- 
scores

 15  • verkoopkosten resultatenbegroting: 0,04 × 1.500.000 = 60.000  1  
• verkoopkosten liquiditeitsbegroting:  

( )1 2
3 30,04    1.800.000 +   1.500.000   1,19× × × × = 76.160  1  

 
 
 

•      1  
 
 
Ma

 16  • Cr

 
 
 
 

•   
 
Op
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vra
 
Op
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 17  ko
ko
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 18  om
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 19  12
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500048-2-25c 

Voor aVoor a
  

 Resultatenbegroting Liquiditeitsbegroting 
Brutowinst   
Verkoopkosten € 60.000 € 76.160 
Crediteuren   
ximumscore 2 

editeuren: 
( )1 2

3 3  1.800.000    1.500.000   1,19

2,5

× + × ×
 = € 761.600,-  1  

      1  

merking 
nneer bij vraag 15 vergeten is om de BTW in de berekening mee te nemen en dat ook bij 
ag 16 gebeurt is, dan daarvoor een punt in mindering brengen. 

gave 4 

ximumscore 2 

 Resultatenbegroting Liquiditeitsbegroting 
Brutowinst   
Verkoopkosten   
Crediteuren  € 761.600 

sten 2003: 1.090 – 98 = 992 
sten 2004: 890 – 58 = 832 
2  992   100%
992

×
-  = afname 16,1% 

ximumscore 3 
zetdaling 2003 naar 2004: 1.090 – 890 = 200 

stendaling 2003 naar 2004: 992 – 832 = 160 

riabele kosten: 160
200

 × 100% = 80% van de omzet 

nstante kosten: 890 – 0,80 × 890 – 58 = € 120.000,- 

ximumscore 2 
0.000
 0,80-

 = € 600.000,- 

gave 5 

ximumscore 1 
orbeelden van juiste antwoorden: 
s de school direct op het rapport reageert, zal dit op de ouders en leerlingen een goede 
ruk maken. 
 school laat daarmee zien dat zij een open structuur heeft en niet bang is om problemen 
signaleren. 

5 Lees verder 
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Maximumscore 1 

Antwoorden Deel- 
scores

 21  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Bij de keuring is gespecialiseerd personeel nodig. Scholen bezitten die expertise niet. 
• Eigen personeel ‘ziet bepaalde gebreken niet’ (= ineffectiviteit van zelfcontrole). 
• Naar ouders toe geeft een controle door een externe organisatie meer betrouwbaarheid. 

 
Maximumscore 1 

 22  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Om het risico van kostenstijgingen, die niet kunnen worden doorberekend, te verminderen. 
• Om de planning van personeel mogelijk te maken. 

 
Maximumscore 3 

 23  kosten Priscol-vloer: 
• aanschafwaarde: 20.080 

• aanbrengen nieuwe finishcoating: 10
2

×  1.500 7.500 

• 9 jaar onderhoudsbeurten: 9 × 16,5 × 120 17.820 
  45.400 

kosten per gebruiksjaar: 45.400
10

 × =   4.540 

extra kosten examenperiode:       360 
totale kosten per jaar: € 4.900,- 
 
Maximumscore 2 

 24  kosten Nydam-vloer: 
• aanschafwaarde: 42.000 

• nieuwe finishcoating: 9
3

 × 1.950 5.850 

• 11 jaar onderhoudsbeurten: 11 × 2.850  31.350 
totale kosten: 79.200 

totale kosten per jaar: 79.200
12

 = € 6.600,- 

 
Maximumscore 2 

 25  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Het aanbrengen van een nieuwe finishcoating bij de Nydam-vloer gebeurt om de drie jaar, 

bij Priscol om de 2 jaar waardoor de schoolorganisatie bij een Priscol-vloer meer belast 
wordt. 

• Priscol heeft in de zomermaanden beperkte service- en reparatiecapaciteit dit maakt 
onderhoudswerkzaamheden in zomervakantie moeilijk. 

• De Nydam-vloer is voor meer doeleinden te gebruiken, kan van belang zijn bij verhuur. 
 
Maximumscore 3 

 26  huuropbrengst:  
september tot en met mei: 9 maanden → 39 weken × 12 uur = 468 uur  
examenperiode: 2,5 × 12 uur = 30 uur 
te factureren: (468 – 30) × 21,50 = € 9.417,- 
extra kosten:  
verwarming, warm water: 438 uur × 17,50 = 7.665 
totaal jaarlijkse kosten: 7.665 + 219 = € 7.884,- 
netto huuropbrengst per jaar: 9.417 – 7.884 = € 1.533,- 
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Antwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 3 
 27  jaarlijks kostenverschil Nydam-vloer − Priscol-vloer: 6.600 − 4.900 = 1.700 

netto huuropbrengst Thor: 1.533 

netto huuropbrengst per uur: 21,50 − 7.884
438

 = 3,50 

aantal extra uren: 1.700  1.533
3,50
−  = 47,7 uur  

 
Maximumscore 3 

 28  totaal aantal uren nodig voor schoonmaak: 
 normale schoonmaak per jaar: ( 5 × 3 + 1 × 4,35) × 40 = 774 uur 

totaal aantal uren schoonmaak: 774 + 48 = 822 uur  
salariskosten schoonmakers: 822 × 14,26 = 11.721,72 
totale schoonmaakkosten: 11.721,72 + 1.500 + 1.140 = € 14.361,72 
 
Maximumscore 2 

 29  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Een schoonmaakbedrijf heeft meer deskundigheid. 
• Betere continuïteit: als schoonmakers ziek zijn of op vakantie gaan, kan het 

schoonmaakbedrijf gemakkelijker voor vervanging zorgen. 
• Aanpassing van het schoonmaakplan is gemakkelijker en sneller te regelen met een contract 

met een schoonmaakbedrijf dan met eigen schoonmakers. 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 1 

 30  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Zo heeft ze geld om leveranciers te betalen. 
• Op deze manier heeft ze meer zekerheid dat de order niet zomaar door de klant wordt 

afgezegd. 
 
Maximumscore 2 

 31  opslagpercentage = 187.200
1.600 600×

 × 100% = 19,5% 

 
Maximumscore 3 

 32  hout: 0,5 × 600 300 

stofverbruik: 3,5 × 96.600
2.300

 147 

arbeid: 38 uur × 55 2.090 
totale directe kosten: 2.537 
kosten hulpmaterialen: 0,195 × 300 58,50 
kosten werkplaats: 0,32 × 2.090     668,80 
kostprijs: 3.264,30 

verkoopprijs: € 3.264,30 × 100
75

 = € 4.352,40 

500048-2-25c 7 Lees verder 

Pagina: 1110Voor 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 7 
 
Maximumscore 3 

 33  • omzet april: 400 × 5 + 500 × 5,15 = 4.575 
inkoopwaarde omzet april: 
(300 × 3 + 100 × 2,50) + (200 × 3,10 + 100 × 2,50 + 200 × 2) =     2.420    2  

• brutowinst: € 2.155,-  1  
 
Maximumscore 2 

 34  1.000 × 6 – (600 × inkoopprijs + 400 × 2) = 3.100 
de inkoopprijs is € 3,50 
 
Maximumscore 1 

 35  Hoger, want bij fifo wordt voor de berekening van de inkoopwaarde van de verkopen de 
eerste, hier de lagere inkoopprijzen genomen waardoor de brutowinst hoger is. 
 
 
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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500060-E-25c-VW  Lees verder 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen management & organisatie vwo 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 23, moet de volgende opmerking worden toegevoegd: 
 
Als een kandidaat de regel 
 
‘extra kosten examenperiode:       360’ 
 
niet heeft opgenomen, dan hiervoor geen punt in mindering brengen. 
 
 
 
N.B. Deze gegevens onmiddellijk na afloop van de zitting aan de correctoren 
management & organisatie vwo ter hand stellen. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. J. Bouwsma 
 

  management & organisatie 

Centraal examen vwo 2005 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift Er

ra
tu

m
bl

ad

Pagina: 1112Voor 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).



400014-1-32o  Begin 

m
an

ag
em

en
t &

 o
rg

an
is

at
ie

 (n
ie

uw
e 

st
ijl

) 20 04
Tijdvak 1

Woensdag 19 mei
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een boekje met informatie 
inclusief een formuleblad. 
Voor de uitwerking van de vragen 19, 26 en 27 
is een uitwerkbijlage toegevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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400014-1-32o 2 Lees verder 

Opgave 1 
 
 
Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen, type Hydra en type Rodra. Uit 
de voorcalculatie voor 2004 zijn de volgende gegevens bekend: 

• Bij de normale productie van 200 Hydra en 400 Rodra zijn de totale kosten € 34.400,-. 
• Alle directe kosten zijn (proportioneel) variabel.  
• De directe kosten per product bedragen: 

  Hydra Rodra 
grondstofkosten € 15,-  € 10,- 
loonkosten € 25,-  € 16,- 

2p 1  Bereken voor 2004 de verwachte totale indirecte kosten van firma Balans bij de normale 
productie. 
 
De firma past voor haar kostprijsberekening de verfijnde opslagmethode toe. 
Van de totale indirecte kosten hangt 30% samen met de directe grondstofkosten en de rest 
met de directe loonkosten. 

2p 2  Bereken de twee opslagpercentages voor de indirecte kosten in een geheel percentage 
nauwkeurig. 

2p 3  Bereken voor 2004 de fabricagekostprijs van Hydra. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen. Informatiebron 1 gaat over de ‘Kansen en 
bedreigingen op de markt voor drogisterijartikelen’. Informatiebron 2 omvat gegevens over 
de geplande investering in de nieuwe winkel en de financiering. In informatiebron 3 staan 
gegevens over de assortimentssamenstelling van de nieuwe winkel. Informatiebron 4 gaat 
over franchising. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Piet is als kleine zelfstandige, eigenaar van een drogisterij. De drogisterij is niet 
aangesloten bij een commerciële organisatie. Naast typische drogisterijartikelen verkoopt 
hij ook huishoudelijke artikelen en diverse snoepwaren. Piet wil per 1 januari 2003 een 
nieuw pand in het centrum van de stad kopen om daar zijn winkel te vestigen. 
 
Voordat Piet besluit om een pand in het centrum van de stad te kopen, wil hij  
a zich op de hoogte stellen van de kansen en bedreigingen op de toekomstige markt voor  
   drogisterijartikelen; 
b de kosten van de financiering vaststellen die nodig is voor deze investering; 
c zijn assortiment onder de loep nemen om na te gaan of het assortiment moet worden 
   aangepast; 
d onderzoeken of een eventuele aansluiting bij een franchiseorganisatie per 1 januari 2003 
   zinvol is. 
 
Uit informatiebron 1 blijkt dat er ontwikkelingen zijn die gunstig zijn voor de bedrijfstak 
van de drogisterij, de kansen, maar ook dat er ontwikkelingen zijn die ongunstig zijn voor 
de bedrijfstak, de bedreigingen. 

2p 4  Geef twee argumenten uit informatiebron 1 waaruit blijkt dat er meer kansen zijn voor de 
samenwerkende drogisterij dan voor de niet-samenwerkende drogisterij. 

1p 5  Noem de reden waarom, volgens informatiebron 1, de supermarkten in de concurrentiestrijd 
met de drogisterijen, het drogisterijassortiment nog niet kunnen uitbouwen. 
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400014-1-32o 3 Lees verder 

Voor het vestigen van een nieuwe winkel in het centrum van de stad heeft Piet informatie 
verzameld over mogelijke bedrijfspanden, de inventaris, voorraad en over de financiering 
van deze activa. Deze gegevens zijn opgenomen in informatiebron 2. 
Uit informatiebron 2 blijkt dat indien Piet gebruikmaakt van een tophypotheek de bank een 
hoger rentepercentage in rekening brengt. 

2p 6  Leg uit dat de rentepercentages van tophypotheken in het algemeen hoger zijn dan van niet-
tophypotheken. 

2p 7  Bereken de interestlasten en het bedrag van de aflossing van de Rabobank 
Stimuleringslening voor 2003 en 2004 afzonderlijk, indien Piet deze lening per 
1 januari 2003 afsluit volgens ‘het voorstel Rabobank Stimuleringslening voor Piet’ uit 
informatiebron 2. 
 
Bij het vaststellen van het assortiment maakt Piet gebruik van informatie van het ‘Bureau 
van de bedrijfstak Drogisterij’ (zie informatiebron 3). In het nieuwe pand is de schapruimte 
te beperkt om alle artikelgroepen aan te kunnen bieden. De maximale schapruimte is 45 
vierkante meter. Nadat Piet vastgesteld heeft welke artikelgroepen hij in ieder geval 
opneemt, moet hij een keuze maken uit de overblijvende artikelgroepen. Hij kiest die 
artikelgroepen die gedurende de eerste twee jaar de hoogste verwachte brutowinstbijdragen 
hebben. 

1p 8  Noem de reden waarom volgens informatiebron 1, de artikelgroep 
‘zelfzorggeneesmiddelen’ zeker tot 2003 voor de drogisterij een betere concurrentiepositie 
heeft dan de groep ‘bijouterie’. 

4p 9  Bereken welke twee artikelgroepen Piet toevoegt aan de reeds vastgestelde artikelgroepen. 
 
Na vaststelling van het assortiment onderzoekt Piet of hij zich vanaf 2003 moet aansluiten 
bij een commercieel samenwerkingsverband. Het assortiment van Piet past binnen het 
assortimentsconcept van de franchiseorganisatie Deros. Piet vraagt bij de 
franchiseorganisatie Deros informatie aan (zie informatiebron 4). 
Piet verwacht dat door aansluiting bij de franchiseketen Deros niet alleen de 
brutowinstmarge op elk artikelgroep zal stijgen maar ook de omzet. De totale omzet na 
aansluiting bij Deros zal in 2003 uitkomen op € 228.000,-. De gemiddelde brutowinstmarge 
in procenten van de omzet zal van 45,7% naar 48% stijgen. Door aansluiting bij Deros  
zullen de constante kosten, waaronder de personeelskosten, lager worden. 

1p 10  Geef een reden waarom door aansluiting bij Deros de personeelskosten van Piet lager zullen 
worden. 
 
Als Piet zich aansluit bij Deros moet hij een royaltyvergoeding betalen. Hij moet een keuze 
maken tussen de fixed-royalty vergoeding of de variabele-royalty vergoeding.  

2p 11  Bereken vanaf welke omzet in 2003 het voor Piet aantrekkelijk is om te kiezen voor de 
fixed-royalty vergoeding in plaats van voor de variabele-royalty vergoeding. 
 
Als de verwachte nettowinst in 2003 door aansluiting bij Deros hoger is dan zonder 
aansluiting, zal Piet besluiten om zich aan te sluiten bij Deros.  

5p 12  Toon door middel van een berekening aan of Piet zich zal aansluiten bij Deros. Bereken 
daartoe de verandering van de brutowinst en de verandering van de bedrijfskosten die 
optreden door aansluiting bij Deros. 
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Opgave 3 
 
 
De onderneming Wishdom produceert in 2003 de producten A en B. 
In de voorcalculatie voor 2003 staan onder andere de volgende gegevens: 

• Ten behoeve van de productie is een machine gekocht met een aanschafwaarde van 
€ 30.000,- (exclusief 19% BTW). 

• De jaarlijkse afschrijvingskosten zijn 15% van de aanschafwaarde. 
• De overige machinekosten, horende bij een normale bezetting van 1.900 machine-uren per 

jaar, bedragen € 10.000,-. Van deze overige machinekosten is 50% constant. De variabele 
machinekosten zijn proportioneel. 

• Per machine-uur kunnen 10 eenheden product A of 5 eenheden product B vervaardigd 
worden. 

2p 13  Bereken het constante deel van het machine-uurtarief. 
 
In de nacalculatie van 2003 zijn de volgende gegevens opgenomen: 

• Het nadelige bezettingsresultaat op de constante machinekosten bedraagt € 250,-. 
• Het efficiencyverschil op de machine-uren is voor product A 50 uur voordelig en voor 

product B 10 uur nadelig. 
• Het aantal machine-uren ten behoeve van product B bedraagt 1.000. 

3p 14  Bereken het aantal machine-uren dat ten behoeve van product A in 2003 is gebruikt (zie 
formuleblad). 

2p 15  Bereken voor product A de werkelijke productie in 2003. 
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Opgave 4 
 
 
Van een supermarkt, die tot een franchiseorganisatie behoort, zijn de kassa’s verbonden met 
de computer van de franchisegever. De franchisegever is een groothandel. Zodra de 
supermarkt een product verkocht heeft, volgt automatisch een bestelopdracht bij de 
franchisegever. 
De bestellingen worden verzameld en twee maal per week levert de franchisegever 
(groothandel) de bestelde goederen voor openingstijd af bij de supermarkt. 
 
Bij het product Tjip heeft de supermarkt te maken met steeds stijgende inkoopprijzen. 
 
De voorraadlijst van de supermarkt van het product Tjip in week 20 ziet er als volgt uit: 

Week Dag Beginvoorraad  
in stuks 

Ontvangen 
inkopen 

Afzet Inkoopprijs 
per stuk 

20 maandag 10 mei 125   €  0,69 
 maandag 10 mei  650 180 €  0,70 
 dinsdag 11 mei   290  
 woensdag 12 mei   225  
 donderdag 13 mei  695 240 €  0,72 
 vrijdag 14 mei   200  
 zaterdag 15 mei   220  

 
3p 16  Bereken de waarde van de voorraad van product Tjip op zaterdag 15 mei na sluitingstijd als 

de supermarkt het lifo-stelsel toepast. 
2p 17  Is bij deze supermarkt de brutowinst in week 20 van product Tjip hoger, lager of gelijk aan 

de brutowinst die bij toepassing van het fifo-stelsel behaald zou zijn? Motiveer het 
antwoord zonder berekening. 
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Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen. Informatiebron 5 bevat exploitatiegegevens 
van de wasstraat. Informatiebron 6 omvat informatie omtrent keuzecriteria voor 
tankstations. Informatiebron 7 bevat informatie over de grote promotionele actie van  
Petrol Green Services N.V. en informatiebron 8 de exploitatiegegevens van de locatie van 
Petrol Green Services N.V. na uitbreiding. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing.  
 
Petrol Green Services N.V. is een onderneming, die niet gebonden is aan een van de grote 
oliemaatschappijen en die brandstoffen verkoopt onder de eigen merknaam Petrol Green. 
Petrol Green Services N.V. exploiteert op meerdere locaties een aantal tankstations en een 
aantal wasstraten in Midden Limburg en Oost Brabant.  
Een locatie kan bestaan uit een wasstraat, een tankstation met of zonder shop of uit een 
combinatie van wasstraat met tankstation, al of niet met shop. Elke locatie wordt als een 
zelfstandige bedrijfseconomische eenheid gezien, die geleid wordt door een locatiemanager. 

2p 18  Noem twee voordelen voor Petrol Green Services N.V. van het voeren van een eigen merk 
ten opzichte van het voeren van een fabrikanten merk. 
 
Een van de locaties met uitsluitend een wasstraat krijgt de mogelijkheid om uit te breiden. 
Als de wasstraat wordt uitgebreid moet men kiezen of de uitbreiding moet bestaan uit een 
tankstation of een tankstation met shop (waardoor een full-service station ontstaat). 
De directie heeft de locatiemanager de opdracht gegeven om eerst vast te stellen wat het 
verwachte bedrijfsresultaat van de wasstraat voor het komende jaar zal zijn zonder 
uitbreiding en aan te geven hoeveel de verwachte afzet in dat jaar afwijkt van de break-even 
afzet.  

5p 19  Stel met behulp van informatiebron 5 het exploitatieoverzicht van de wasstraat op voor 
2004. Vul daartoe de uitwerkbijlage in die bij deze vraag hoort. 

3p 20  Bereken voor 2004 bij welk aantal bezoeken aan de wasstraat de break-even omzet voor de 
wasstraat (zie formuleblad) bereikt wordt. 

1p 21  Noem een reden waarom de directie de verwachte afzet vergelijkt met de break-even afzet. 
 
Uit marktonderzoek blijkt dat er in de regio voldoende vraag naar benzine is, die een nieuw 
te bouwen tankstation op die locatie rechtvaardigt.  
Petrol Green Services N.V. kan de uitbreiding intern financieren. De directie acht het, mede 
op basis van informatiebron 6, noodzakelijk dat er in het openingsjaar een grote 
promotionele actie gehouden wordt. De directie van Petrol Green Services N.V. wil 
onderzoeken of de locatie uitgebreid moet worden met: 
a een tankstation zonder shop of  
b een tankstation met een shop. 

1p 22  Noem naast eventuele kostenvoordelen een ander voordeel voor Petrol Green Services N.V. 
om de locatie uit te breiden met een tankstation in plaats van elders een apart tankstation te 
vestigen. 
 
De locatiemanager heeft een opzet gemaakt voor de grote promotionele actie. Deze is 
opgenomen in informatiebron 7. De directie van Petrol Green Services N.V. vraagt de 
locatiemanager het plan toe te lichten. De directie gaat akkoord met het plan met dien 
verstande dat zij van mening is dat de ‘Petrol Green pas’ voor alle tankstations van 
Petrol Green Services N.V. gaat gelden. De directie besluit dan ook dat de kosten van de 
actiepunten 3 en 4 niet ten laste komen van het nieuwe tankstation maar direct ten laste van 
de N.V. De kosten van de actiepunten 1 en 2 komen wel ten laste van het nieuwe 
tankstation. 

1p 23  Leg met behulp van informatiebron 6 uit, waarom de directie de ‘Petrol Green pas’ voor al 
haar tankstations wil invoeren. 
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Bij ‘De Grote Actie’ wordt elke maand 500 liter brandstof als prijs onder de klanten 
verloot. 

2p 24  Bereken het bedrag van deze 500 liter brandstof die Petrol Green Services N.V. bij elke 
prijsuitreiking als kosten moet opnemen. Baseer deze kosten op de gegevens uit 
informatiebron 8. 

2p 25  Bereken de verwachte kosten van ‘De Grote Actie’ voor het openingsjaar die direct ten laste 
komen van het nieuwe tankstation. 
 
De keuze van de uitbreiding van de locatie tussen een tankstation met shop of met een 
tankstation zonder shop, wordt bepaald door de hoogte van het resultaat dat op de 
uitbreiding gehaald wordt. De directie is van mening dat daarbij een berekening voor het 
jaar 2004 volstaat. 

4p 26  Bereken het resultaat over 2004 indien de locatie wordt uitgebreid met een tankstation met 
shop. Vul daartoe de uitwerkbijlage in die bij deze vraag hoort. 

3p 27  Laat met een berekening zien welke uitbreiding men zal kiezen. Vul daartoe kolom 
‘Tankstation + wasstraat’ zoals die op de uitwerkbijlage vermeld staat, in. Vermeld de 
conclusie. 
 
 
 
Opgave 6 
 
 
Katja, die in 2001 als zelfstandige ondernemer van start gegaan is, stort in verband met haar 
oudedagsvoorziening steeds op 31 december van elk jaar, voor het eerst op 
31 december 2001 € 2.000,- op een spaarrekening. Op deze spaarrekening wordt een rente 
vergoed van 5,2% per jaar. Katja zal op 31 december 2030 voor de laatste maal € 2.000,- 
storten.  
Vanaf 1 januari 2032 zal Katja jaarlijks € 12.000,- van deze spaarrekening opnemen. 

2p 28  Bereken het saldo van deze spaarrekening direct na de opname op 1 januari 2032 (zie 
formuleblad). 
 
Katja vraagt zich af of haar jaarlijkse stortingen voldoende zijn om gedurende twintig jaar, 
jaarlijks op 1 januari een bedrag van € 12.000,- op te kunnen nemen. 

2p 29  Bereken of de jaarlijkse stortingen van € 2.000,- voldoende zijn om vanaf 1 januari 2032 
gedurende twintig jaar, jaarlijks op 1 januari een bedrag van € 12.000,- te kunnen opnemen 
(zie formuleblad). 
 
 
 
Opgave 7  
 
 
Op de effectenbeurs worden aandelen van N.V.’s verhandeld. In Nederland gebeurt dat op 
de Amsterdamse effectenbeurs Euronext. De effectenbeurs is onderdeel van de openbare 
kapitaalmarkt.  

1p 30  Om welke reden zijn pensioenfondsen aanbieders op de kapitaalmarkt? 
 
In 2002 en 2003 werden diverse grote N.V.’s geteisterd door boekhoudschandalen, 
winstwaarschuwingen en economische achteruitgang. Toen bijvoorbeeld de koers van het 
aandeel Ahold daalde met 63%, daalden hierdoor ook de aandelenkoersen van een aantal 
financiële instellingen. 

2p 31  Noem twee oorzaken waarom de aandelenkoersen van financiële instellingen daalden 
tengevolge van de koersdaling van Ahold. 
 
Een N.V. die genoteerd is op de effectenbeurs heeft aandelen Ahold op de balans 
opgenomen onder de post vlottende activa. 

1p 32  Leg uit waarom deze N.V. de aandelen Ahold onder de post ‘vlottende activa’ opneemt. 
 

Einde 
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Formuleblad 
 
 
Formules voor de beantwoording van de vragen 14, 20, 28 en 29. 
 

 14  Bezettingsresultaat = (W – N) × C
N

 

 
 20  Break-even afzet = 

constante kosten
gemiddelde opbrengst per bezoek wasstraat  variabele kosten per bezoek wasstraat−

 

 
 28  gebruikte symbolen: 

C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/termijnen 
 
formules: 

i = p
100

 

C = K × (1 + i)-n 

Cn = T × 
-n1  (1 + i)

i
-  

E = K × (1 + i)n 

En = T × (1 + i) × 
n (1 + i) 1

i
−  

 
 29  Zie vraag 28. 
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Kansen en bedreigingen op de markt voor drogisterijartikelen 
 
Trends 
De consument heeft duidelijk meer belangstelling voor gezondheid en persoonlijke 
verzorging. Dit zorgt voor een stijgende vraag naar gezonde voeding. Ook zijn er hogere 
uitgaven aan vitaminen, mineralen en voedingssupplementen. Daarnaast is er sprake van 
een trend naar luxe en gemak. Samen met de gunstige economische ontwikkelingen en de 
toegenomen koopkracht zorgen deze voor groeiende bestedingen.  
 
Omzetgroei 
De drogisten zagen hun omzetgroei vergeleken met eerdere jaren iets terugvallen. 
Desondanks was de omzetgroei substantieel (ruim 6%). Ten opzichte van de belangrijkste 
concurrent, de supermarkt, hebben ze hun positie weten te handhaven. Een aantal redenen 
ligt hieraan ten grondslag: 

• adequaat inspelen op behoeftes van de consument (advies, service en persoonlijke 
bediening)  

• het voortouw nemen bij de introductie van nieuwe producten 
• hoge graad van samenwerking  
• sterke, professioneel geleide commerciële formules 

 
Drie grootste 
Bijna 85% van de winkels behoort tot een filiaalbedrijf of commercieel 
samenwerkingsverband. Daarbij domineren drie organisaties: 

• DynAretail (o.a. DA) 
• Etos 
• Kruidvat 

 
Kansen 
Voor de grotere, samenwerkende drogist zijn er kansen. Met een sterke formule kan hij 
optimaal inspelen op de thema's gezondheid en persoonlijke verzorging. Met nieuwe 
producten kan extra aandacht worden geschonken aan adviesgevoelige groepen, zoals 
bijvoorbeeld senioren en moeders van jonge kinderen. Vooral producten op het gebied van 
zelfmedicatie en gezondheid staan in de belangstelling, zoals: 

• functional foods  
• natuurlijke voeding  
• voedingssupplementen 

 
Blijvende aandacht 
Uiteraard dient ook aandacht te worden geschonken aan de kwaliteit van 

• locatie (bereikbaarheid, parkeren, bezoekersaantallen)  
• presentatie (aansprekend in- en exterieur)  

 
Groei 
De bestedingen aan zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en cosmetische 
artikelen zullen verder groeien. De groei zal echter vermoedelijk afzwakken. Tegelijkertijd 
zal de concurrentie toenemen, ook vanuit andere branches. De eerste ‘Vitamine Shops’ zijn 
reeds geopend. Zelfbediening is bij verkoop van zelfzorggeneesmiddelen nu wettelijk niet 
toegestaan. Toch is het einde van dit verbod in zicht. Naar verwachting zullen de 
beperkingen in 2003 verdwenen zijn. De supermarkt kan dan medicijnen in het schap 
leggen. 
 
Concurrentie 
De supermarkt zal niet schromen het prijswapen te hanteren om het marktaandeel te 
vergroten. De supermarkten streven naar uitbouw van het drogisterijassortiment. Ze missen 
echter nog voldoende gekwalificeerde drogisten. Dit is voor de drogisterij uiteraard gunstig. 
Tegelijkertijd is deze problematiek ook voor hen bedreigend. De opvolging en overdracht 
worden namelijk bemoeilijkt. Bovendien worden steeds forsere bedragen voor goodwill 
betaald. Hierdoor worden de investeringen voor starters moeilijker financierbaar. Vooral de 
kleine, niet samenwerkende drogisten zullen het moeilijk krijgen en verdwijnen. 

informatie- 
bron 1 
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Gegevens over de geplande investering in de nieuwe winkel en de financiering 
 
Investeringen en financiering 
 
Voor de vestiging van de nieuwe winkel in het centrum heeft Piet een geschikt bedrijfspand 
gevonden waarvan de aankoopprijs € 294.000,- is en de bijkomende kosten € 30.000,- zijn. 
Voor de inventaris zal € 54.000,- nodig zijn en voor de uitbreiding van de voorraad 
€ 50.000,-. 
Piet wil de uitbreiding van de voorraad financieren met leverancierskrediet. Rekening 
houdend met de in de onderneming aanwezige liquide middelen zou Piet voor de 
financiering van het bedrijfspand en de inventaris gebruik kunnen maken van een 100% 
hypothecaire lening of een hypothecaire lening van € 270.000,- gecombineerd met een 
Rabobank Stimuleringslening. Als het leningsbedrag van de hypothecaire lening 
€ 270.000,- bedraagt, is het jaarlijkse rentepercentage van deze lening 5,5%. 
Indien de aankoop van het pand voor 100% gefinancierd zou worden met een hypothecaire 
lening (men spreekt dan van tophypotheek) hanteert de hypotheeknemer een hoger 
rentepercentage. 
De hypothecaire lening heeft een looptijd van twintig jaar en kan voor een aantal jaren 
aflossingsvrij gemaakt worden. 
 
Rabobank Stimuleringslening 
Als iemand een eigen bedrijf wil beginnen of een bestaand bedrijf wil overnemen of 
uitbreiden, beschikt men meestal niet over voldoende onderpand om voor een gewone 
banklening in aanmerking te komen. In dat geval kan de Rabobank Stimuleringslening een 
uitkomst zijn: 

• dit is een achtergestelde lening, dat wil zeggen dat bij een faillissement het recht op de 
rente en aflossing komt na dat van de gewone schuldeisers; 

• de stimuleringslening kan in de eerste vijf jaar aflossingsvrij gemaakt worden. 
 
Op dit moment gelden voor de Rabobank Stimuleringslening de volgende rentepercentages 
op jaarbasis (rentebetaling achteraf, op het eind van elk jaar): 

aantal aflossingsvrije jaren 0 1 2 3 4 5 
bijbehorend rentepercentage 7,8% 7,9% 8,0% 8,1% 8,2% 8,3% 

 
 bron: Rabobank (aangepast) 
 
Voorstel Rabobank Stimuleringslening voor Piet 

• bedrag van de lening € 54.000,-; 
• looptijd 10 jaar; 
• eerste jaar aflossingsvrij; 
• aflossing met negen gelijke jaarlijkse bedragen.  

informatie- 
bron 2 
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Assortimentssamenstelling 
 
Artikelgroepen uit het assortiment van drogisterijen  
 
Gegevens van de mogelijke artikelgroepen die in het assortiment kunnen worden 
opgenomen. 
 

artikelgroep m2 schapruimte 
brutowinstmarge 

in % van de 
omzet 

jaarlijkse 
omzetgroei 

verwachte omzet 
2003 

zelfzorggeneesmiddelen  6  55  3%  € 35.000,- 
gezondheidsproducten  8  50  3%  € 35.000,- 
cosmetica  13  60  3,75%  € 75.000,- 
verpleegartikelen  4  25  1%  € 2.500,- 
huishoudelijke artikelen  9  6  0,5%  € 27.500,- 
bijouterie  7  30  1%  € 30.000,- 
snoepwaren  3  5  0,5%  € 10.000,- 

 
 bron: Bureau van de bedrijfstak Drogisterij 
 
Keuze artikelgroepen drogisterij Piet  
 
Door Piet worden de volgende artikelgroepen in ieder geval in het assortiment opgenomen: 

• gezondheidsproducten 
• cosmetica 
• huishoudelijke artikelen 
• snoepwaren 

 
Dit assortiment dient aangevuld te worden met twee uit de hierboven vermelde 
artikelgroepen.  
De in de tabel opgenomen schapruimte is gebaseerd op een standaardassortiment van de 
betreffende artikelgroep. Piet heeft besloten om zich te beperken tot deze 
standaardassortimenten. Bij de keuze van de artikelgroepen worden deze in het assortiment 
opgenomen met de in de tabel vermelde schapruimte. 

informatie- 
bron 3 
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Franchising 
 
Een franchise nemen; wat houdt dat nu in? 
 
Franchising: een vorm van samenwerking 
Franchising is een vorm van intensieve samenwerking tussen zelfstandige ondernemers. 
Daarbij stelt de ene partij (franchisegever) aan de andere partij (franchisenemer) een 
compleet ondernemingsconcept “formule” ter beschikking. 
Economisch gezien geeft de franchisenemer een stukje van zijn zelfstandigheid prijs bij het 
aangaan van de samenwerking in de vorm van franchising. In ruil daarvoor geniet hij vele 
voordelen. 
 
Vergoedingen 
Voor het gebruik van de door de franchisegever ontwikkelde formule dient de 
franchisenemer aan de organisatie vergoedingen te betalen. De wijze waarop dit gebeurt, is 
per franchiseformule sterk verschillend. Wij bespreken slechts de meest voorkomende 
vergoedingen. 
 
Entree-fee 
Deze vergoeding wordt in rekening gebracht als vergoeding voor de investeringen, zowel in 
tijd als in geld, die de franchiseorganisatie heeft gedaan ten behoeve van de ontwikkeling 
van het franchiseconcept. Ook wordt een deel van de kosten voor het opstarten van deze 
specifieke vestiging hieruit betaald. Het is een eenmalig bedrag, ineens te betalen bij de 
start van de samenwerking. 
 
Royalty, franchisevergoeding, franchisebijdrage 
De franchiseorganisatie zal de formule moeten onderhouden en permanent moeten 
ontwikkelen. 
De concurrentiepositie van de franchiseorganisatie moet gewaarborgd blijven dan wel 
verder verbeterd worden. De vergoeding voor deze activiteiten is de royalty, die vaak als 
percentage van de omzet wordt berekend en periodiek, bijvoorbeeld per maand, in rekening 
wordt gebracht. Diverse andere royaltybepalingen komen in de praktijk ook voor, zoals een 
vast bedrag (“fixed-royalty”) per jaar, te voldoen per maand. De royalty bevat ook een 
winstcomponent voor de franchisegever 
 
Reclamebijdrage 
Het opstellen van het reclame- en promotiebeleid, de voorbereiding van de reclame-
activiteiten en de uitvoering vinden centraal plaats. De kosten van deze inspanningen 
worden door de franchisegever doorberekend aan de franchisenemer. De reclamebijdrage 
wordt vaak als een percentage van de omzet berekend. Ook andere methoden worden 
toegepast.  
 
Relevante kosten bij aansluiting bij Deros 
 

• Vergoedingen bij aansluiting bij Deros: 
- entree-fee (eenmalig bedrag) ten bedrage van € 5.000,- 
- een royalty vergoeding:  
 of: een fixed-royalty (vast bedrag) ten bedrage van € 12.000,- per jaar 
 of: een variabele-royalty (variabel bedrag) van 4% van de omzet per jaar 
 

• Overige bedrijfskosten: 
- De constante kosten, personeelskosten en reclamekosten dalen in totaal met € 4.000,- op     
  jaarbasis. 
- De proportioneel variabele bedrijfskosten blijven 5% van de omzet. 

informatie- 
bron 4 
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Exploitatiegegevens wasstraat 2004 
 
Uitgangspunten 
investeringen en afschrijvingen: 
aanschafprijs vaste activa € 560.000,- 
restwaarde € 15.000,- 
afschrijvingstermijn vaste activa: 10 jaar 
afschrijvingssysteem: vast percentage van de aanschafwaarde 
 
Loonkosten 
De maandelijkse brutolonen bedragen € 3.000,-. De brutolonen dienen verhoogd te worden 
met 8% vakantiegeld. Het werkgeversaandeel van de sociale lasten is 15% van het 
brutoloon inclusief vakantiegeld. Op het brutoloon wordt gemiddeld € 600,- per maand aan 
loonheffing ingehouden. 
  
Constante kosten op jaarbasis 

• afschrijvingskosten en loonkosten zie boven 
• verzekeringen € 4.600,- 
• reclamekosten € 9.800,- 
• onderhoudskosten € 7.000,- 
• overige kosten € 9.100,- 

 
Variabele kosten per wasbeurt   

• gas, water, elektra, chemie € 1,00 
• de variabele kosten van het gebruik van de stofzuiger zijn te 

verwaarlozen 
 
Tarieven 

• wastarief  € 5,50 
• tarief gebruik stofzuiger € 0,50 

 
Aantal bezoeken wasstraat 

• normaal aantal bezoeken wasstraat per jaar 28.000 
• verwacht aantal bezoeken wasstraat in 2004  30.000 
• bij elk bezoek is er sprake van een wasbeurt 
• bij gemiddeld 50% van de wasbeurten wordt de stofzuiger  

gebruikt 
 
 bron: 0203 tankstations in cijfers BOVAG (bewerkt) 
 
 
Keuzecriteria tankstations 
 
Uit deskresearch en fieldresearch blijkt het volgende:  
Volgens de directies van de tankstations zijn voor de automobilisten bij de keuze van een 
tankstation vooral de bekendheid van het bedrijf en de prijs van belang. 
Uit onderzoek onder de automobilisten bleek 80% een ‘vast’ tankstation te hebben. 
Ongeveer 50% van deze mensen geeft als belangrijkste reden op dat het station op de route 
ligt. Op de tweede plaats komt de prijs (20% van de automobilisten). Spaaracties zijn goed 
voor bijna 7%. Wanneer een keer elders wordt getankt dan bij het gebruikelijke station, 
blijkt de ligging de cruciale factor te zijn. 
 
 bron: 0203 tankstations in cijfers BOVAG 
 

informatie- 
bron 5 

informatie- 
bron 6 
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‘De Grote Actie’, het promotieplan voor de opening van het nieuwe tankstation 
 
De locatiemanager overweegt na opening op 1 januari 2004 van het nieuwe tankstation het 
hele jaar een promotionele actie te gaan voeren onder de naam ‘De Grote Actie’. Deze 
campagne zal bestaan uit de volgende elementen:  
 
1 Gedurende het openingsjaar worden elke week folders verspreid onder de bevolking en 

onder de vakantiegangers op de nabijgelegen recreatieparken, om de mensen opmerkzaam 
te maken op de lage benzineprijzen van het tankstation. De kosten hiervan zijn € 100,- per 
week. 

2 Onder het motto ‘Groene benzine voor een lage prijs’ worden iedere maand op een 
bepaalde dag honderd boeketten bloemen met een inkoopwaarde van € 3,50 per boeket, 
uitgedeeld aan automobilisten die op die dag voor minstens € 40,- tanken. 

3 Elke maand wordt onder de klanten van het tankstation een bon voor 500 liter gratis 
brandstof verloot.  

4 In de maanden mei en november wordt onder de klanten van het tankstation een geheel 
verzorgde 15 daagse vakantiereis naar Italië (ter waarde van € 1.400,- per reis) verloot. 

 
Voor de twee laatste actiepunten, 3 en 4, voert men een op naam gestelde Petrol Green pas 
in. Voor iedere liter brandstof die men bij Petrol Green Services N.V. tankt, krijgt men een 
waardepunt bijgeschreven op de Petrol Green pas. Hoe meer waardepunten, hoe meer kans 
men maakt bij de verloting van de bon voor gratis brandstof en de vakantiereis.  
 
 
Exploitatiegegevens van de locatie van Petrol Green Services N.V. na uitbreiding 
 
Verwachte afzet- en omzetgegevens 2004 na uitbreiding van de locatie van  
Petrol Green Services N.V.  (met de omzeteffecten van ‘De Grote Actie’ is rekening 
gehouden). 
 

Totale Omzet  
Tankstation + shop + wasstraat 

Afzet in 
liters 

Omzet in 
euro’s 

Bruto winst in % 
van de omzet 

Tankstation: brandstoffen totaal 
Shop totaal 
Wasstraat totaal 
 
Totaal Generaal 

4.000.000 
 

 3.397.800 
 368.000 
 234.000 
                   + 
 3.999.800 

4,9% 
19,0% 

 
• Indien gekozen wordt voor de uitbreiding van de locatie met een tankstation zonder shop, 

dan zal de verwachte omzet van brandstoffen 20% lager zijn. 
• De keuze tussen de uitbreiding van een tankstation met of zonder shop heeft geen invloed 

op de omzet van de wasstraat. 
 
Kosten 

• verkoopkosten 
Voor het tankstation en de wasstraat bedragen de verkoopkosten 1% van de omzet en voor 
de shop bedragen zij 5% van de omzet. 

• personeelskosten 
Indien de locatie uitgebreid zal worden met een tankstation zonder shop zullen de 
personeelskosten 25% lager zijn dan bij een tankstation met shop. 
 
 

informatie- 
bron 7 

informatie- 
bron 8 

Einde 
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Vraag 19 
 
Verwachte exploitatie wasstraat 2004 (in euro’s) 

 Kosten Opbrengsten 

Omzet wasbeurten   

Omzet stofzuigen   

Totale omzet    

   

Kosten   

Constante kosten   

   

   

   

   

   

   

   

   

Variabele kosten   

   

   

Totale kosten   

Resultaat   

 Uitwerkbijlage bij de vragen 19, 26 en 27 

Examen VWO 2004 
 
Tijdvak 1 
Woensdag 19 mei 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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Vraag 26 en 27 
 
Verwachte exploitatie over 2004 (in euro’s) 
 Kolom vraag 26 Kolom vraag 27 
 Tankstation + shop+ wasstraat Tankstation + wasstraat 
 Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 
Omzet tankstation 
brandstoffen 

    

Omzet shop     

Omzet wasstraat     

Totale omzet     

Kosten:     

Inkoopwaarde 
brandstoffen 

    

Inkoopwaarde 
omzet shop 

    

Personeelskosten  115.350,-    

Afschrijvingskosten 
vaste activa   86.250,-    72.400,- 

 

Verkoopkosten     

Promotiekosten  
‘De Grote Actie’ 

    

Overige kosten   55.230,-    48.460,-  

Totale kosten     

Resultaat      

 
conclusie vraag 27 
keuze uitbreiding: …………………………………………………………………   (invullen) 
 
 
 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 19, 26 en 27 

Einde 
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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 2 juni naar de 
Citogroep. 
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) 20 04
Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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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 70 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 (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 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  • grondstofkosten: 200 × 15 + 400 × 10 7.000 
loonkosten:  200 × 25 + 400 × 16 11.400 
directe kosten € 18.400,-  1  

• indirecte kosten: 34.400 – 18.400 = € 16.000,-  1  
 
Maximumscore 2 

 2  • opslag grondstof: 0,30  16.000
7.000
×  × 100% = 69%  1  

• opslag loon: 0,70  16.000
11.400
×  × 100% = 98%  1  

 
Maximumscore 2 

 3  grondstof 15,- 
loon  25,- 
opslag grondstof: 0,69 × 15 10,35 
opslag loon: 0,98 × 25    24,50 
fabricagekostprijs € 74,85 
 
Opgave 2 
 
Maximumscore 2 

 4  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Om optimaal in te spelen op de thema’s gezondheid en persoonlijke verzorging is een sterke 

formule nodig. 
• Om nieuwe producten op de markt te brengen is samenwerking noodzakelijk. 
• Kleine zelfstandigen kunnen de concurrentie met de supermarkt moeilijk aan. 

 
Maximumscore 1 

 5  Ze missen voldoende gekwalificeerde drogisten. 
 
Maximumscore 2 

 6  Bij een tophypotheek is het aankoopbedrag van het onroerend goed gelijk aan het bedrag 
van de lening. Heeft men geen tophypotheek dan is het bedrag van de hypothecaire lening 
minder dan het aankoopbedrag van het pand, er is een overwaarde. Door de overwaarde 
loopt de bank minder risico bij het eventueel uitoefenen van het hypotheekrecht. Voor dit 
risico vraagt men een hoger rentepercentage. 
 
Maximumscore 2 

 7  Jaar Schuld begin Interest Aflossing Schuld eind 
• 2003 54.000 4.266 0 54.000  1  
• 2004 54.000 4.266 6.000   1  
 

 
Maximumscore 1 

 8  Pas vanaf 2003 mogen supermarkten zelfzorggeneesmiddelen verkopen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 9  • Aantal beschikbare m2 schapruimte:  45 
Aantal benutte m2 schapruimte: 
Gezondheidsproducten  8 
Cosmetica  13 
Huishoudelijke artikelen  9 
Snoepwaren   3 
Totaal   33 
Beschikbaar 12  1  
 

• Aantal m2 schapruimte bij mogelijke combinaties: 
Zelfzorggeneesmiddelen en Verpleegartikelen 10 m2 
Zelfzorggeneesmiddelen en Bijouterie 13 m2  → niet mogelijk 
Bijouterie en Verpleegartikelen 11 m2  1  

 
• Keuze: 

Verpleegartikelen worden gekozen, keuze gaat nog tussen Zelfzorggeneesmiddelen en 
Bijouterie: 
brutowinstbedragen in 2003 en 2004: 
Zelfzorggeneesmiddelen:  0,55 × (35.000 + 35.000 × 1,03) = € 39.077,50 
Bijouterie:  0,30 × (30.000 + 30.000 × 1,01) = € 18.090,- 
keuze: Verpleegartikelen en Zelfzorggeneesmiddelen  2  
 
Maximumscore 1 

 10  Bepaalde werkzaamheden (opstellen van het reclame- en promotiebeleid, de voorbereiding 
van de reclameactiviteiten en de uitvoering ervan) vinden centraal plaats bij de 
franchisegever waardoor de werkzaamheden van het personeel van Piet verminderen. 
 
Maximumscore 2 

 11  0,04 × omzet < 12.000 dus als de omzet kleiner is dan € 300.000,- zal men kiezen voor de 
variabele-royalty. 
 
Maximumscore 5 

 12  Omzet gekozen assortiment (zonder Bijouterie) in 2003 bedraagt 185.000 
 
Verandering brutowinst: 

• stijging brutowinst: 0,48 × 228.000 − 0,457 × 185.000  24.895  1  
Verandering bedrijfskosten: 

• vermindering constante kosten 4.000  1  
• stijging variabele bedrijfskosten: 0,05 × (228.000 − 185.000) 2.150  1  
• kosten aansluiting: 5.000 + 0,04 × 228.000 − 14.120   1  
• toename nettowinst door aansluiting €    12.625,- 

 
conclusie: Piet sluit zich aan bij Deros.  1  
 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 13  • afschrijvingskosten: 15% van 30.000 4.500 
overige constante kosten  5.000 
totale constante machinekosten 9.500  1  
 

• constant deel machine-uurtarief 9.500
1.900

 = € 5,-  1  

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 1134Voor 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).



400014-1-32c 6 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 3 

 14  • (W − 1.900) × 5 = − 250 totaal aantal machine-uren  1.850  2  
•   ten behoeve van B 1.000 

  ten behoeve van A 850  1  
 
Maximumscore 2 

 15  werkelijk aantal machine-uren A 850 
voordelig efficiencyverschil A   50 
toegestane machine-uren A  900 
 
werkelijke productie: 900 × 10 stuks = 9.000 stuks A 
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 3 

 16  (695 – 220 – 200 – 240) × 0,72 + (650 – 225 – 290 – 135) × 0,70 + (125 – 45) × 0,69 =  
35 × 0,72 + 0 × 0,70 + 80 × 0,69 = € 80,40 
 
Maximumscore 2 

 17  Bij deze supermarkt is de brutowinst van product Tjip lager dan bij fifo omdat er bij 
stijgende prijzen bij lifo met een hogere inkoopwaarde gerekend wordt. 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 18  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Door het voeren van een eigen merk kan men de klantenbinding vergroten. 
• Met het eigen merk kan Petrol Green Services N.V. gemakkelijker promotionele acties 

voeren. 
• Men kan zelf de verkoopprijzen van de benzine/brandstoffen vaststellen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 19  Verwachte exploitatie wasstraat 2004 (in euro’s) 
 Kosten Opbrengsten 
Omzet wasbeurten   165.000 
Omzet stofzuigen       7.500 
Totale omzet   172.500 
   
Kosten:   
Constante kosten   
Afschrijvingskosten  54.500  
Loonkosten  44.712  
Verzekeringen  4.600  
Reclamekosten  9.800  
Onderhoudskosten  7.000  
Overige  9.100  
Variabele kosten   
Gas, water, etc.  30.000  
Totale kosten   159.712 
Resultaat   12.788 

 
Toelichting: 

Afschrijvingskosten: 560.000  15.000
10
−  = 54.500 

Loonkosten: 3.000 × 1,08 × 1,15 × 12 = 44.712 
 
Opmerking 
Per foutieve regel maximaal 1 punt in mindering brengen. 
 
Maximumscore 3 

 20  Constante kosten 129.712 
Variabele kosten per bezoek wasstraat 1,00 
Gemiddelde opbrengst per bezoek wasstraat: 5,50 + 0,5 × 0,50 = 5,75 

Break-even afzet: 129.712
5,75  1−

 = 27.307,8 → 27.308 

 
Maximumscore 1 

 21  Om een inschatting te maken van het risico verlies te leiden. 
 

Maximumscore 1 
 22  voorbeelden van een juist antwoord: 

• Door een tankstation naast de wasstaat te plaatsen zal het aantal wasbeurten toenemen. 
• De combinatie van een wasstraat en een tankstation zal de verkoop van brandstoffen doen 

toenemen. 
• Door het tankstation te vestigen op dezelfde locatie als de wasstraat kan het tankstation 

profiteren van de naamsbekendheid van de wasstraat.  
 
Maximumscore 1 

 23  Uit informatiebron 6 blijkt dat 80% van de automobilisten een ‘vast’ tankstation hebben. 
Het is dus van belang om de klanten te binden. De actiepunten 3 en 4, met het gebruik van 
de Petrol Green pas, zijn erop gericht om de klanten te binden aan  
Petrol Green Services N.V. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 24  kosten 500 liter: 500 × 3.397.800
4.000.000

 × 0,951 = € 403,91 

 
Opmerking 
Wanneer het bedrag verhoogd wordt met verkoopkosten, dit niet fout rekenen. 
 
Maximumscore 2 

 25  folderkosten en kosten bloemenactie: 52 × 100 + 12 × 100 × 3,50 = € 9.400,- 
 
Maximumscore 4 

 26  Zie onderstaande kolom. 
 
Maximumscore 3 

 27  Zie onderstaande kolom. 
 
Verwachte exploitatie over 2004 (in euro’s) 

 Kolom vraag 26 Kolom vraag 27 
 Tankstation + shop+ wasstraat Tankstation + wasstraat 
 Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 
Omzet tankstation brandstoffen  3.397.800,-  2.718.240,- 
Omzet shop  368.000,-  0,- 
Omzet wasstraat     234.000,-       234.000,- 
Totale omzet  3.999.800,-  2.952.240,- 
Kosten:     
Inkoopwaarde brandstoffen 3.231.307,80  2.585.046,24  
Inkoopwaarde omzet shop 298.080,-  0,-  
Personeelskosten 115.350,-  86.512,50  
Afschrijvingskosten vaste activa 86.250,-  72.400,-  
Verkoopkosten 54.718,-  29.522,40  
Promotiekosten ‘De Grote Actie’ 9.400,-  9.400,-  
Overige kosten 55.230,-  48.460,-  
Totale kosten  3.850.335,80  2.831.341,14 
Resultaat  149.464,20  120.898,86 

 
conclusie vraag 27 
keuze uitbreiding: tankstation met shop  
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 28  E30 = 2.000 × 1,052 × 
301,052  1

0,052
−  = 144.684,57 

saldo = 144.684,57 – 12.000,- = € 132.684,57 
 
Maximumscore 2 

 29  C19 = 12.000 × 
-191  1,052

0,052
- = 142.688,92 

Het saldo op 1 januari 2032 is niet toereikend. 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 1137Voor 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).



400014-1-32c 9 Lees verder 

 
 
 
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 1 

 30  Pensioenfondsen ontvangen gelden die op lange termijn tot uitkering moeten leiden. Dit 
maakt beleggen op lange termijn mogelijk. 
 
Maximumscore 2 

 31  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• De financiële instellingen bezitten aandelen Ahold en moeten het vermogensverlies 

tengevolge van de koersdaling afboeken. 
• De kredietwaardigheid van Ahold daalt, dientengevolge lopen de financiële instellingen 

meer risico over hun uitstaande leningen aan Ahold. De verwachtingen van de 
winstontwikkeling van de financiële instellingen dalen en daardoor de koersen van de 
financiële instellingen. 

• Het algemeen vertouwen in het beleggen in aandelen is gedaald, waardoor de koersen over 
de gehele linie dalen. 
 
Maximumscore 1 

 32  Indien aandelen een tijdelijke belegging zijn, moeten zij onder de post vlottende activa 
worden opgenomen. 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Woensdag 23 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

 
Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 
hoeveel punten met een goed antwoord 
behaald kunnen worden.  
Bij dit examen hoort een boekje met informatie 
inclusief een formuleblad.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening vereist is, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 
 
 
Krantenartikel  
 
De economische teruggang in Nederland in de periode 2000-2003 heeft voor de 
supermarkten tot gevolg gehad dat er steeds meer zogenaamde prijsvechters op de 
Nederlandse markt actief worden. Vooral Duitse supermarktketens als Aldi en Lidl krijgen 
een steeds groter marktaandeel. Dit heeft de supermarktketens C1000 en Albert Heijn 
genoodzaakt om het prijsniveau aan te passen en steeds meer huismerken in het assortiment 
op te nemen ten koste van A-merken. De fabrikanten van A-merken reageren hier onder 
andere op door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardiger producten, om zo hun imago te 
verbeteren. Dit gaat vaak gepaard met uitgebreide reclamecampagnes. 

2p 1  Noem een reden waarom fabrikanten van A-merken eerder kiezen voor themareclame dan 
voor actiereclame. Motiveer het antwoord. 
 
Ook zijn er fabrikanten van A-merken die proberen om andere doelgroepen te bereiken of 
nieuwe producten aan te bieden. Zo komt Coca Cola met verschillende nieuwe smaken op 
de markt, zoals Vanilla Coke. Coca Cola probeert de consument onder andere door  
TV-commercials te verleiden Vanilla Coke in de supermarkt te kopen. 

2p 2  Moet men deze marketing distributiestrategie die Coca Cola toepast, rekenen tot de  
pullstrategie of tot de pushstrategie? Motiveer het antwoord. 
 
Door het steeds meer opnemen van huismerken in het assortiment ten koste van A-merken 
ontstaat er een verschuiving in de kostensamenstelling van de supermarkt. 

2p 3  Noem twee kostenposten die bij gelijke omzet zullen veranderen ten gevolge van het meer 
opnemen van huismerken in het assortiment ten opzichte van A-merken. Motiveer het 
antwoord. 
 
De fabrikanten van A-merken produceren, weliswaar onder een andere merknaam, ook voor 
de prijsvechters. Het produceren voor prijsvechters als Aldi en Lidl gaat vaak gepaard met 
lage(re) winstmarges voor de fabrikant.  

1p 4  Noem een reden waarom producenten van A-merken ook voor bovengenoemde 
prijsvechters willen produceren. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4 uit het informatieboekje. 
Informatiebron 1 is een krantenartikel van april 2004. Informatiebron 2 bevat een gedeelte 
uit het jaarverslag van Tecnic N.V. In informatiebron 3 is het vermogensoverzicht en in 
informatiebron 4 is de winst- en verliesrekening van Tecnic N.V. opgenomen. 
 
Uit het krantenartikel van informatiebron 1 blijkt dat Tecnic N.V. nieuw vermogen nodig 
heeft om de groei te financieren. In april 2004 vindt er een gesprek plaats tussen de 
financieel manager van Tecnic N.V. en de manager bedrijven van de bank om te zien of 
Tecnic N.V. het benodigde bedrag bij de bank kan lenen. In het preadvies dat de manager 
bedrijven aan de bankdirecteur moet uitbrengen over de kredietaanvraag dient hij antwoord 
te geven op de volgende vragen: 
a Heeft Tecnic N.V. in 2003 haar eigen financiële doelstellingen gehaald? 
b Zijn er voldoende zekerheden aanwezig ter dekking van de nieuwe lening? 
c Is er voldoende aflossingscapaciteit voor de nieuwe lening? 
 
Volgens informatiebron 1 heeft Tecnic N.V. een bedrag tussen de € 15 miljoen en de 
€ 20 miljoen nodig om de groei te financieren. Dat kan via een banklening of via een 
aandelenemissie. 

1p 5  Noem een reden waarom aandeelhouders van Tecnic N.V. een voorkeur kunnen hebben 
voor een banklening boven een aandelenemissie. 
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In informatiebron 2 staan onder andere de financiële doelstellingen van Tecnic N.V. 
2p 6  Laat door middel van een berekening zien of Tecnic N.V. de eerste doelstelling in 2003 

heeft gehaald. 
 
Ten aanzien van de tweede financiële doelstelling van Tecnic N.V. maakt de manager 
bedrijven in het uit te brengen preadvies, de volgende kanttekening: 
“In het algemeen zou ik voor technische handelsondernemingen voor de vaststelling of er 
voldoende zekerheid is ten aanzien van de dekking van een lening, een 
solvabiliteitspercentage van 150% voldoende achten. 
Voor Tecnic N.V. echter, wijk ik van deze algemene berekeningswijze (zie formuleblad) af. 
De op het vermogensoverzicht van Tecnic N.V. vermelde immateriële activa hebben als 
dekking van de lening voor de bank geen waarde. Bij de berekening van het 
solvabiliteitspercentage laat ik de immateriële activa buiten beschouwing”. 

2p 7  Leg uit waarom de manager bedrijven stelt dat de immateriële vaste activa van Tecnic N.V. 
als dekking van de lening voor de bank geen waarde hebben. 

3p 8  Bereken het solvabiliteitspercentage van Tecnic N.V. op 31 december 2003, waarbij de 
immateriële vaste activa buiten beschouwing blijven. 
 
De financieel manager van Tecnic N.V. heeft de manager bedrijven laten weten dat uit de 
groei van het nettoresultaat in 2003 ten opzichte van 2002 blijkt dat de derde financiële 
doelstelling van Tecnic N.V. gehaald is. De manager bedrijven is van mening dat in het 
kader van een kredietaanvraag, deze ontwikkeling van het nettoresultaat voor Tecnic N.V. 
een te rooskleurig beeld schept. Er kan beter gekeken worden naar de ontwikkeling van het 
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. 

1p 9  Noem een reden waarom de manager bedrijven in het kader van de kredietaanvraag van 
Tecnic N.V. niet de ontwikkeling van het nettoresultaat wil gebruiken, maar het resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening. 
 
Ten aanzien van de vierde doelstelling merkt de manager bedrijven op dat hij in zijn 
preadvies zal opnemen dat de vierde doelstelling gehaald is. 
De manager bedrijven heeft te kennen gegeven dat hij ook de winstverdeling in zijn 
preadvies wil opnemen. 

2p 10  Bereken het dividendpercentage dat Tecnic N.V. in de voorgestelde winstverdeling over 
2003 heeft opgenomen. 

2p 11  Bereken het bedrag dat Tecnic N.V., in verband met de voorgestelde winstverdeling van 
2003 na aftrek van de dividendbelasting, in contanten moet uitbetalen aan de 
aandeelhouders. 

1p 12  Noem een reden waarom de manager bedrijven een positief oordeel velt over het feit dat 
Tecnic N.V. in plaats van uitsluitend cashdividend ook stockdividend uitkeert. 
 
De manager bedrijven van de bank dient in zijn preadvies de aflossingscapaciteit van de 
onderneming op te nemen. Ter bepaling van de aflossingscapaciteit gebruikt hij de 
cashflow. De manager bedrijven hanteert bij kredietaanvragen van technische 
handelshuizen de vuistregel dat het totaal vreemd vermogen niet meer mag zijn dan 
driemaal de jaarlijkse cashflow. 

2p 13  Bereken de cashflow over 2003 (zie formuleblad). 
 
Nadat de manager bedrijven in zijn preadvies uitgebreid is ingegaan op de vraag of 
Tecnic N.V. haar eigen financiële doelstellingen gehaald heeft (vraag a), moet hij de twee 
laatste vragen nog beantwoorden: 
b Zijn er voldoende zekerheden aanwezig ter dekking van de nieuwe lening? 
c Is er voldoende aflossingscapaciteit voor de nieuwe lening?  

4p 14  Geef aan of de manager bedrijven van oordeel is of er voor de nieuwe lening voldoende 
zekerheden en voldoende aflossingscapaciteit aanwezig zijn. Motiveer het antwoord. 
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Opgave 3 
 
 
In de voorcalculatie van 2004 voor product Itex staan de volgende gegevens: 

• normale productie en afzet 150.000 eenheden Itex; 
• de normale productie en afzet zijn gelijkmatig over de maanden van het jaar verdeeld; 
• begrote productie 160.000 eenheden Itex; 
• begrote afzet 158.000 eenheden Itex; 
• de standaard fabricagekostprijs is als volgt opgebouwd: 

variabele grondstofkosten € 0,60 
variabele directe lonen (0,02 uur) € 1,20 
machinekosten € 0,80 
fabricagekostprijs € 2,60 
 
Uit de nacalculatie van april 2004 voor product Itex blijkt het volgende: 

• in de maand april 2004 zijn er voor de branche CAO-afspraken gemaakt. In deze CAO staat 
dat de uurlonen per 1 april 2004 met 1,5% stijgen. In de voorcalculatie is met deze stijging 
geen rekening gehouden; 

• in de maand april 2004 zijn 12.600 producten Itex geproduceerd; 
• in de maand april 2004 zijn 12.500 producten Itex verkocht; 
• de werkelijke directe lonen ten behoeve van de productie bedroegen, inclusief de  

CAO-verhoging per 1 april, € 15.225,-. 
 

2p 15  Bereken voor de maand april 2004 het budgetverschil op de directe lonen voor het product 
Itex. 
 
Volgens de nacalculatie is het prijsverschil op de directe lonen in april 2004 uitsluitend 
veroorzaakt door de CAO-aanpassing per 1 april. 

2p 16  Splits het budgetverschil op de directe lonen uit in een prijsverschil en een 
efficiencyverschil. Geef bij elk verschil aan of dit verschil voordelig of nadelig is. 
 
Het ontstaan van prijsverschillen op de lonen kan naast CAO-aanpassingen meerdere 
oorzaken hebben. 

2p 17  Noem naast de genoemde CAO-aanpassing twee andere oorzaken waardoor een negatief 
prijsverschil op de lonen kan ontstaan. 
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Opgave 4 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Firma Traas produceert uitsluitend het product Trapo. Eind 2003 heeft Traas het 
machinepark aangepast. Rekening houdend met de nieuwe normale productie bedraagt 
volgens de voorcalculatie voor 2004 de kostprijs van Trapo € 6,25. In de voorcalculatie van 
2004 is onderstaande grafiek opgenomen. 
 

2p 18  Bepaal het bedrag van de variabele kosten per eenheid Trapo in 2004. 
2p 19  Bereken het voorcalculatorische bezettingsresultaat voor 2004 van product Trapo bij een 

begrote bezetting van 7.500 eenheden. Geef aan of dit resultaat voordelig of nadelig is 
(zie formuleblad). 
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Legenda:
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Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 9 uit het informatieboekje. 
Informatiebron 5 bevat een resultatenrekening van de jaren 2002 en 2003 en een overzicht 
van de bezettingsgraad in 2003. Informatiebron 6 is een artikel over recreatieparken. 
Informatiebron 7 geeft een overzicht van advertentiegegevens van de Kampioen. In 
informatiebron 8 staan gegevens over geschatte opbrengsten en geschatte kosten per 
vakantiewoning voor 2004. Informatiebron 9 is een deel van de internetsite van  
Vacance-relais.  
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Harmsen heeft in 2001 vier vakantiewoningen laten bouwen. Zowel de nettowinst over 2002 
als de groei van de nettowinst in 2003 ten opzichte van 2002 uit de verhuur van de 
vakantiewoningen, valt hem tegen (zie informatiebron 5). Hij leest in een artikel, dat 
opgenomen is in informatiebron 6, dat dit voor de hele bedrijfstak geldt. 

2p 20  Is de omzetgroei van Harmsen in 2003 ten opzichte van 2002 achtergebleven bij de groei 
van de Nederlandse bungalowverhuurbedrijven? Motiveer het antwoord met behulp van een 
berekening. 
 
Harmsen wil in 2004 op zijn geïnvesteerd vermogen een hoger rendement behalen dan in 
2003. Hij ziet de volgende mogelijkheden:  
of a zelf zijn woningen blijven verhuren en een advertentiecampagne voeren;  
of b zijn vakantiewoningen laten verhuren door de externe organisatie Vacance-relais; 
maar Harmsen kan ook  
c het bod accepteren van een naburig park om de vakantiewoningen aan het park te 
verkopen. 
 
Als hij zelf zijn vakantiewoningen blijft verhuren, denkt Harmsen dat hij de nettowinst kan 
verhogen door zich meer te richten op de markt van de senioren. Deze groep wil hij 
bereiken door elke maand een kleine advertentie van vijf regels te plaatsen. Harmsen  
twijfelt of hij zal adverteren in Plus, het maandblad voor senioren of in de Kampioen, het 
maandblad voor leden van de ANWB. 
 
Harmsen kan bij zijn marketingbeleid kiezen voor ongedifferentieerde, gedifferentieerde of 
geconcentreerde marketing. 

2p 21  Welke marketingstrategie past Harmsen toe als hij zich uitsluitend op senioren zou richten? 
Motiveer het antwoord. 
 
Harmsen wil gezien de kosten maar in één blad adverteren. Bij de keuze tussen de 
maandbladen de Kampioen en Plus kiest hij voor het blad waarbij de toename van het 
nettoresultaat van de advertentiecampagne per jaar het grootst is.  

2p 22  Bereken met behulp van informatiebron 7 de advertentiekosten indien Harmsen in 2004 de 
advertenties plaatst in de Kampioen. 

2p 23  Bereken hoeveel extra weken in het laagseizoen Harmsen een vakantiewoning moet 
verhuren om in 2004 geen verlies op de advertentiecampagne in de Kampioen te maken (zie 
informatiebron 5 en 8). 
 
Plaatst Harmsen de advertenties in 2004 in het maandblad Plus dan bedragen de kosten voor 
dat jaar € 2.600,-. Door het plaatsen van de advertenties in Plus is het aantal extra weken 
dat de vakantiewoningen in het laagseizoen van 2004 verhuurd worden 28. 

4p 24  Toon door middel van een berekening aan dat Harmsen in 2004 het beste kan adverteren in 
de Kampioen (zie informatiebron 7). 

4p 25  Bereken met behulp van het antwoord van vraag 24, de totale nettowinst over 2004 als 
Harmsen de vakantiewoningen zelf blijft verhuren en bovengenoemde advertentiecampagne 
gaat voeren (mogelijkheid a). Stel daartoe een resultatenrekening (zie informatiebron 5) op. 
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Nadat Harmsen de nettowinst berekend heeft van mogelijkheid a, wil hij vaststellen of door 
het uitvoeren van mogelijkheid b, het inschakelen van Vacance-relais (zie 
informatiebron 9), de nettowinst van mogelijkheid a overtroffen kan worden. 

2p 26  Bereken de omzettoename over 2004 als Harmsen in 2004 Vacance-relais inschakelt in 
plaats van mogelijkheid a uit te voeren. 

3p 27  Bereken met behulp van de in vraag 26 berekende omzettoename of het inschakelen van 
Vacance-relais in 2004 een hogere nettowinst oplevert dan het uitvoeren van 
mogelijkheid a. 
 
Op 1 januari 2004 heeft Harmsen van een naburig park een bod ontvangen van € 350.000,- 
voor de vier vakantiewoningen samen. Harmsen accepteert dit bod als het hoger is dan de 
contante waarde van de cashflows tot en met 2010. Harmsen heeft berekend dat de 
jaarlijkse cashflows € 72.500,- bedragen. Hij gaat ervan uit dat deze cashflows tot en met 
2010 gelijk blijven en dat ze steeds aan het eind van elk jaar vrijvallen. Harmsen rekent met 
rendementseis van 10% (op basis van samengestelde interest) per jaar. 

2p 28  Laat door middel van een berekening zien of Harmsen dit bod zal accepteren 
(zie formuleblad). 
 
 
 
Opgave 6 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Onderneming Freezer handelt in huishoudelijke artikelen. Onlangs heeft Freezer bij een 
fabrikant een partij goederen gekocht waarvan het factuurbedrag € 5.000,- is. In de 
betalingsvoorwaarden van de fabrikant staat vermeld: 

• bij betaling binnen 8 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, is de korting voor contante 
betaling 1,5% van het factuurbedrag; 

• uiterste betaaldag is 30 dagen na de factuurdatum. 
1p 29  Is hier sprake van leverancierskrediet of van afnemerskrediet? Motiveer het antwoord. 
2p 30  Reken het kortingspercentage voor contante betaling om in een percentage op jaarbasis. 

 
Het bij vraag 29 berekende percentage is in het algemeen veel hoger dan de kosten van een 
bankkrediet. 

1p 31  Geef een verklaring voor het feit dat in het algemeen de kosten van het leverancierskrediet 
hoger zijn dan de kosten van het bankkrediet. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
 
Van onderneming Fireball is de Winst- en Verliesrekening over januari 2003 gegeven. 
 

Winst- en verliesrekening over januari 2003 (bedragen in euro’s) 
Inkoopwaarde omzet  151.090 
Bedrijfskosten  42.600 
Interestkosten 5,4%-lening  1.440 
Winst    15.510 
  210.640 

Omzet  210.640 
 
 
               
  210.640 

 
Overige gegevens 2003: 

• het vreemd vermogen van Fireball bestaat uitsluitend uit een 5,4%-lening; 
• de 5,4%-lening is afgesloten op 1 januari 2001; 
• de interest wordt achteraf op 30 juni en op 31 december van elk jaar betaald; 
• de aflossing bedraagt € 20.000,- per keer en vindt gelijktijdig met de interestbetaling plaats. 

2p 32  Bereken het oorspronkelijke bedrag van de afgesloten 5,4%-lening. 
 
Op de balans van Fireball is de 5,4%-lening gedeeltelijk opgenomen onder de post 
‘vreemd vermogen op lange termijn’ en voor het andere deel onder de post 
‘vreemd vermogen op korte termijn’. 

1p 33  Leg uit waarom een deel van de 5,4%-lening op de balans vermeld is onder de post ‘vreemd 
vermogen op lange termijn’ en het andere deel tot ‘vreemd vermogen op korte termijn’ 
gerekend wordt. 
 
Volgens de overeenkomst kan de verstrekker van de lening op elk moment het 
rentepercentage aanpassen aan de ontwikkeling van de rente op de vermogensmarkt. Op 
grond hiervan wordt het rentepercentage op 1 oktober 2003 verlaagd naar 4,8% per jaar. 

2p 34  Bereken het rentebedrag dat Fireball op 31 december 2003 moet betalen aan de 
kredietverstrekker. 
 
 

Einde 

Pagina: 1146Voor 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).



400035-2-32b  Begin 

m
an

ag
em

en
t &

 o
rg

an
is

at
ie

 (n
ie

uw
e 

st
ijl

) 20 04
Tijdvak 2

Woensdag 23 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

   

Boekje met informatie 

Pagina: 1147Voor 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).



400035-2-32b 2 Lees verder 

Formuleblad 
 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 8, 13, 19 en 28. 
 

 8  solvabiliteitspercentage = waarde activa
vreemd vermogen

 ¥ 100% 

 
 13  cashflow = nettowinst + afschrijvingen 

 

 19  bezettingsresultaat = (begrote productie – normale productie) ¥ constante kosten
normale productie

 

 28  gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
T = termijnbedrag 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/termijnen 
 
formules 

i = p
100

 

 
C = K ¥ (1 + i)-n 
 

Cn = T ¥ 
-n1  (1+i)

i
−  

 
E = K ¥ (1 + i)n 
 

En = T ¥ (1 + i) ¥ 
n (1 + i)  1

i
−  
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Krantenartikel van april 2004 
 
ALKMAAR - Aandelenemissie Tecnic N.V.? 
In het jaarverslag van technische handelsonderneming Tecnic N.V. maakt de directie 
bekend dat zij er naar streeft om de komende jaren de omzet jaarlijks met tien tot vijftien 
procent te laten groeien. Het afgelopen boekjaar, 2003 behaalde Tecnic N.V. een omzet van 
€ 340 miljoen. In 2005 hoopt men op een omzet van € 500 miljoen. 
De groei zal gedeeltelijk autonoom behaald worden en gedeeltelijk gerealiseerd worden 
door overnames. 
Voor de financiering van deze groei moet Tecnic N.V. een bedrag tussen € 15 miljoen en 
€ 20 miljoen aantrekken. Onderzocht wordt of het raadzaam is om een gedeelte van het 
benodigde bedrag via een aandelenemissie te verkrijgen. 
 
 
Uit het jaarverslag van 2003 van Tecnic N.V. 
 
Tecnic N.V. is een Nederlandse handelsmaatschappij op het gebied van technische 
producten. Sinds 1977 is Tecnic N.V. aan de officiële markt van de effectenbeurs van 
Euronext Amsterdam (Euronext N.V.) genoteerd. 
Tecnic N.V. heeft vestigingen in negen landen. Het geografisch zwaartepunt van de 
activiteiten ligt in West-Europa (Nederland, België, Duitsland en Frankrijk). Daarnaast 
heeft zij vestigingen in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië (Singapore, Maleisië en 
Thailand). 
 
Het streven van Tecnic N.V. is een vooraanstaande marktpositie in West- en Midden-
Europa op te bouwen om aldus een ‘Europese speler’ van formaat te worden. Tevens wil 
Tecnic N.V. aanwezig zijn in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. 
In het jaar 2003 werd met gemiddeld 1.694 medewerkers een omzet van € 339,6 miljoen 
gerealiseerd. In het jaar 2002 werd een omzet van € 302,3 miljoen gerealiseerd met 
gemiddeld 1.488 medewerkers. 
Het nettoresultaat over 2003 was € 17,7 miljoen tegen € 15,2 miljoen in 2002. 
 
Tecnic N.V. kenmerkt zich als een door kennis en toegevoegde waarde gedreven 
handelsonderneming. De activiteiten van deze onderneming bestaan uit de inkoop, opslag, 
veredeling, distributie en verkoop van een hoogwaardig en breed assortiment van 
werktuigbouwkundige componenten. Met een sterk ontwikkelde technische en logistieke 
dienstverlening en kennis van producten en toepassingen worden alle bedrijfstakken van de 
industrie bediend. Het bieden van toegevoegde waarde door brede en diepe productlijnen, 
kennis en veredeling staat bij alle activiteiten voorop. Tecnic N.V. levert aan circa 50.000 
klanten, heeft een assortiment van meer dan 150.000 artikelen en betrekt haar producten bij 
een groot aantal gekwalificeerde leveranciers. 
 
Financiële doelstellingen Tecnic N.V.  
De realisatie van deze doelstellingen bevordert een duurzame relatie met onze afnemers en 
leveranciers, verhoogt de ontwikkelingskansen voor onze medewerkers en moet leiden tot 
waardegroei voor onze aandeelhouders. 
De financiële doelstellingen voor de komende jaren zijn: 
1 een gemiddelde groei van de netto omzet van 10 à 15 procent per jaar, hetzij via 

autonome groei, hetzij via overnames; 
2 een solvabiliteitspercentage van 150% (zie formuleblad);  
3 een gemiddelde toename van het nettoresultaat per aandeel met 5% à 10% per jaar; 
4 een dividenduitkering van circa 50% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. 
 

informatie-
bron 2 

informatie-
bron 1 
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Vermogensoverzicht Tecnic N.V. na voorgestelde winstbestemming  
(in duizenden euro’s) 
 
 31 december 2003 31 december 2002 
Vaste activa   
Immateriële vaste activa 19.680   7.953   
Gebouwen 16.320   15.780   
Overige vaste activa 6.850   8.230   
Financiële vaste activa      689     2.568   
  43.539   34.531 
Vlottende activa en kortlopende schulden     
Voorraden 50.847   48.979   
Handelsdebiteuren 55.698   57.373   
Leveranciers 1) (21.480)  (24.264)  
Overige vorderingen 4.088   3.941   
Overige kortlopende schulden1) (23.189)  (22.838)  
    65.964   63.191 
  109.503   97.722 
     
Gefinancierd met     
Rekening courantkrediet 4.200   3.701   
Onderhandse leningen 18.998   20.712   
Langlopende schulden 1.571   4.070   
Voorzieningen 14.164   10.082   
Geplaatst aandelenvermogen  40.000   40.000   
Reserves  30.570   19.157   

  109.503   97.722 
 
De nominale waarde per aandeel is € 50,-. 
 
Toelichting 
De immateriële vaste activa bestaan uitsluitend uit betaalde goodwill. 
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt: 

Balanswaarde per 1 januari 2003  7.953 
Betaalde goodwill 2003  13.037  
Afschrijving 20031) (  1.310) 
   11.727 
Balanswaarde per 31 december 2003  19.680 

 
1) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief. 
 
 

informatie- 
bron 3 
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Winst- en verliesrekening Tecnic N.V. 
(in duizenden euro’s) 
 

 2003 2002 
Netto Omzet  339.583   302.329 
Kostprijs van de omzet  255.094   227.924 
Brutowinst  84.489   74.405 
     
Verkoopkosten 52.856  46.784  
Afschrijving materiële vaste activa 5.095  4.892  
Afschrijving goodwill 1.310  266  
Algemene beheerskosten     3.907      2.937  
Som der kosten    63.168     54.879 
Bedrijfsresultaat  21.321   19.526 
Rentelasten      1.327          828 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 
belasting    

19.994    
18.698 

Buitengewoon resultaat      4.402       2.479 
  24.396   21.177 
Belasting op resultaat      6.646       5.950 
Nettoresultaat    17.750     15.227 

 
 
Voorstel winstbestemming 2003 
Het voorstel van de directie luidt:  

• toe te voegen aan de reserve € 11.350.000,-; 
• beschikbaar te stellen aan de aandeelhouders € 6.400.000,- in de vorm van een 

stockdividend van 6% en het restant in de vorm van een cashdividend. De dividendbelasting 
is 25%. 
 

informatie-
bron 4 
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Resultatenrekening Harmsen over 2002 en 2003 
(in euro’s) 
 

 2002 2003  2002 2003
Constante kosten 
Afschrijvingen 
Zakelijke lasten 
Verkoopkosten 
Overige constante kosten 
Variabele kosten 
Energiekosten 
Schoonmaakkosten 
Nettowinst 
 

 
21.600 
24.500 

500 
12.100 

 
3.330 
2.775 

23.095 
87.900 

 
21.600 
24.585 

600 
12.300 

 
3.450 
2.760 

24.605 
89.900

Omzet 
 
 
 
 
 

87.900 
 
 
 
 
 
 
 

            
87.900 

89.900 
 
 
 
 
 
 
 

            
89.900

 
Toelichting:  

• Het resultaat van 2003 is iets verbeterd ten opzichte van 2002. De omzet is iets gestegen, de 
kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.  

• De stijging van de constante kosten is veroorzaakt door een prijsstijging. 
• De prijsstijging van de variabele kosten in 2003 ten opzichte van 2002 is te verwaarlozen. 

De variabele kosten (energie en schoonmaak) hebben in 2003 per vakantiewoning per 
verhuurde week € 54,- bedragen.  

• In 2003 zijn de vakantiewoningen in totaal 115 weken verhuurd geweest.  
 
 
Overzicht bezettingsgraad 2003 
 

Week Aantal 
weken 

seizoen 
hoog/voor/laag 

Verhuurprijs1) per 
woning per week 

Bezettingsgraad 
2003 

1 1 voor  € 800,-  100% 
2 tot en met 7 6 laag  € 500,-  25% 
8 en 9 2 voor  € 800,-  100% 
10 tot en met 17 8 laag  € 500,-  25% 
18 en 19 2 voor  € 800,-  100% 
20 tot en met 25 6 laag  € 500,-  50% 
26 tot en met 35 10 hoog  € 1.100,-  100% 
36 tot en met 41 6 laag  € 500,-  50% 
42 en 43 2 voor  € 800,-  100% 
44 tot en met 52 9 laag  € 500,-  25% 

 
1) Verhuurprijzen: Harmsen kent voor zijn 4 vakantiewoningen een drietal verhuurtarieven: 

• voor het hoogseizoen (hoog) dat in totaal tien weken duurt, rekent hij het zeer hoge tarief 
van € 1.100,-; 

• voor het voorseizoen (voor) dat in totaal zeven weken duurt, rekent hij het hoge tarief van 
€ 800,- en  

• voor het laagseizoen (laag) dat in totaal vijfendertig weken duurt, rekent Harmsen het lage 
tarief van € 500,-. 

informatie-
bron 5 
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Recreatieparken 
Er zijn in Nederland ongeveer 500 recreatieparken waar samen 60.000 vakantiewoningen en 
chalets worden verhuurd. Daarnaast telt ons land nog eens circa 75.000 tweede 
woningen/zomerhuisjes, gesitueerd buiten een park. Daarvan is ongeveer eenderde deel 
beschikbaar voor de verhuur. 
 
Marktontwikkelingen 2004 
Zowel het aantal bungalowvakanties als het aantal overnachtingen in recreatiewoningen is 
in 2003 nagenoeg gelijk gebleven aan het jaar ervoor. De korte binnenlandse 
bungalowvakanties namen nog wel toe. Het korte vakantiesegment vormt maar een relatief 
klein deel binnen het totaal aantal bungalowvakanties. Hierdoor was uiteindelijk de 
omzetstijging van de Nederlandse bungalowverhuurbedrijven met slechts 2,6%, gering. 
 
Trends, kansen en bedreigingen 
Recreatieondernemers trachten zich te onderscheiden door een juiste positionering van het 
totale bedrijfsconcept. Zo kan een recreatieondernemer een totaalpakket aan vakantievertier 
aanbieden. Er is dan keuze genoeg voor ieder gezinslid. Het is dan de bedoeling dat de 
gasten zoveel mogelijk op het eigen recreatieterrein vakantie vieren. Een tweede 
mogelijkheid is het zich richten op de natuur en de omgeving. De consument wordt zich 
steeds meer bewust van de natuur en er bestaat een groeiende belangstelling voor recreatie 
in de natuur. De gasten zullen dan vooral buiten het park recreëren: fietsen, wandelen met 
daarbij eventueel het bezoeken van een stad. 
 
Senioren 
De sterk groeiende seniorenmarkt wordt door veel ondernemers nog onderschat. Senioren 
hebben op vakantie behoefte aan actieve arrangementen en willen zich laten verwennen. 
Bovendien vormen ze een kapitaalkrachtige groep. Toch wordt met deze groep nog weinig 
rekening gehouden en zijn er nog maar weinig concepten te vinden die typisch op senioren 
gericht zijn. Door in te spelen op de wensen en behoeften van deze groep kan de 
bezettingsgraad sterk verbeteren. 
 
 
Advertentiegegevens voor 2004 van de Kampioen, het maandblad voor leden van de 
ANWB  
 
Tarief 
Het tarief voor elke advertentie bedraagt € 74,25 per regel voor leden en niet-leden. 
De ANWB is niet verplicht tot het opnemen van de advertenties.  
De advertenties worden met een gelijke tekst in de Kampioen, Autokampioen en REIZEN 
geplaatst. Het aantal abonnees is 3,84 miljoen.  
 
Overige gegevens 
Harmsen onderscheidt in de samenstelling van de abonnees van de bladen van de ANWB 
drie categorieën: 
 

Categorie Percentage 
jongeren 20% 
middelbaar 55% 
senioren 25% 

 
Harmsen schat dat van de geabonneerde senioren gemiddeld één op de 40.000 abonnees op 
elke maandelijks geplaatste advertentie reageert. Gemiddeld levert een kwart van de 
reacties een extra huurboeking op van één week voor een vakantiewoning in het 
laagseizoen. 
Harmsen verwacht uit de categorieën ‘jongeren’ en ‘middelbaar’ voor wat betreft het 
laagseizoen, geen reacties op de advertenties. 

informatie-
bron 6 
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Overzicht geschatte opbrengsten voor 2004 
 
Harmsen zal in 2004 de verhuurtarieven ten opzichte van 2003 niet wijzigen. Ook gaat hij 
ervan uit dat bij ongewijzigd beleid (geen advertenties plaatsen, geen samenwerking met 
Vacance-relais) de bezetting van de vakantiewoningen in 2004 gelijk zal zijn aan die van 
2003.  
 
Overzicht geschatte kosten per vakantiewoning voor 2004  
 
Gegevens met betrekking tot de constante kosten 
Vervangingswaarde per vakantiewoning in 2003 € 153.000,- 
Geschatte restwaarde per vakantiewoning in 2003 € 45.000,- 
Waardestijging vakantiewoning en restwaarde t.o.v. 2003 5% 
Levensduur vakantiewoning  20 jaar 
Afschrijvingssysteem: jaarlijks vast percentage van de 
  vervangingswaarde 
Zakelijke lasten (OZB, verzekeringen etc.) € 6.850,- per jaar 
Verkoopkosten  € 150,- per jaar 
Overige constante kosten   € 3.100,- per jaar 
 
Gegevens variabele kosten  
De energiekosten per week per woning zullen in 2004 gelijk zijn aan die van 2003 en 
bedragen: € 30,-. 
Met het schoonmaakbedrijf is afgesproken dat na elke verhuurde week de vakantiewoning 
wordt schoongemaakt. Voor 2004 geldt hetzelfde tarief als voor 2003 en bedraagt € 24,- per 
schoongemaakte vakantiewoning. 
 
Extra kosten advertentiecampagne gericht op senioren 
De advertentiekosten gebaseerd op geplande advertentiecampagne in de Kampioen. 
 
 

informatie-
bron 8 
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Samenwerking in de praktijk met Vacance-relais 
 
Samenwerken met Vacance-relais kenmerkt zich door: 

• professionaliteit 
• gemak  
• flexibiliteit  

 
Professionaliteit 

• Volautomatisch boekingssysteem: ons volautomatisch boekingssysteem staat garant voor 
een foutloze boekingsprocedure. Klanten kunnen uw vakantiewoning 24 uur per dag, zeven 
dagen per week via het internet boeken. 

• No cure no pay: Vacance-relais werkt op commissiebasis. Wij ontvangen alleen commissie 
als uw vakantiewoning geboekt is. 

• Vancance-relais draagt alle risico’s: u loopt als eigenaar geen risico. Promotiecampagnes 
komen volledig voor onze rekening. 

• Uitgebreide promotie van uw vakantiewoning: wij promoten uw vakantiewoning in onze 
jaarlijkse full-colour brochure, onze cd-rom, onze viertalige website, op websites van 
partners en in traditionele media zoals dagbladen en tijdschriften. 
 
Gemak 

• Planning bekijken en boekingen plaatsen via het internet. 
• Contact met Vacance-relais verloopt in de eigen taal. 

 
Flexibiliteit 

• Indien u dat wenst, zijn eigen boekingen mogelijk. 
• Contractduur is slechts één jaar, u bepaalt elk jaar of u het contract laat verlengen.  
• Gedurende dat jaar neemt u Vacance-relais in dienst om uw vakantiewoning te verhuren. 
• Houdt u er wel rekening mee dat er in dat jaar ook geboekt kan worden voor het jaar 

daarna. 
 
Kosten bij inschakeling Vacance-relais 
Per verhuurde week een commissie van 30% van de verhuurprijs. Bij de geplande 
huurtarieven en een commissie van 30% van de verhuurprijs, garandeert Vacance-relais een 
100% bezetting van de vakantiewoningen.  
Alle boekingen dienen ondergebracht te worden bij Vacance-relais. 
 
 

informatie-
bron 9 

Einde 
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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 25 juni naar de 
Citogroep. 
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Correctievoorschrift  VWO
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Wetenschappelijk 
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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 (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 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  voorbeelden van een juist antwoord: 
• De relatief hoge prijzen voor A-merken hebben veel te maken met het imago van het 

product. Actiereclame kan juist imagoverlagend gaan werken. 
• Themareclame werkt op de lange termijn beter omdat men streeft naar imagoverhoging met 

kwalitatief hoogwaardige producten. 
 
Maximumscore 2 

 2  Pullstrategie: door de consument zelf te benaderen verwacht Coca Cola dat de consument 
het product bij de supermarkt gaat vragen, zodat de supermarkt het product in het 
assortiment opneemt. 
 
Maximumscore 2 

 3  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Reclamekosten: voor huismerken maken fabrikanten geen reclame, daar moeten de 

detailhandelaren zelf voor zorgen. 
• De inkoopwaarde van de omzet: de inkoopprijzen van huismerken liggen meestal onder de 

inkoopprijzen van de A-merken. 
• Personeelskosten: sommige producenten van A-merken verzorgen in de supermarkt zelf de 

aan deze merken toegekende schappen. 
 
Maximumscore 1 

 4  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Fabrikanten van A-merken kunnen de eventuele overcapaciteit benutten. 
• Fabrikanten van A-merken spreiden daardoor het risico. 

 
Opgave 2 
 
Maximumscore 1 

 5  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Het aantal aandelen neemt toe. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de zeggenschap. 
• Door het aantrekken van vreemd vermogen kan de winst per aandeel toenemen 

(hefboomeffect). 
• Door toename van het aantal aandelen treedt verwatering van de winst op. 

 
Maximumscore 2 

 6  339,6  302,3
302,3
−  ¥ 100% = 12,3% 

Tecnic N.V. heeft de eerste doelstelling gehaald. 
 
Opmerking 
Wanneer de omzetgegevens (339,583 miljoen en 302,329 miljoen) uit informatiebron 4 zijn 
gebruikt, dit niet fout rekenen. 
 
Maximumscore 2 

 7  De immateriële vaste activa van Tecnic N.V. bestaan geheel uit betaalde goodwill. De 
manager bedrijven gaat ervan uit dat de goodwill bij liquidatie geen waarde heeft voor de 
bank. 
 
Opmerking 
Wanneer in het antwoord de term liquidatie niet genoemd / verwoord is 1 punt in mindering 
brengen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 8  • Vaste activa  43.539.000 
Voorraden  50.847.000 + 
Handelsdebiteuren  55.698.000 + 
Overige vorderingen      4.088.000 + 
Totaal activa  154.172.000  1  

• Immateriële activa  19.680.000 - 
   134.492.000  1  
 

• Totaal vermogen per 31 december 2003: 154.172.000 
Vreemd vermogen: 154.172.000 - 70.570.000 = 83.602.000 
134.492.000
83.602.000

 ¥ 100% = 160,9%  1  

 
Maximumscore 1 

 9  Het nettoresultaat bestaat uit het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en het 
buitengewoon resultaat. Dit laatste resultaat heeft een incidenteel karakter en voor de 
toekomst kan men daar niet op rekenen. 
 
Maximumscore 2 

 10  dividendpercentage = 6.400.000
40.000.000

 ¥ 100% = 16% 

 
Maximumscore 2 

 11  beschikbaar voor aandeelhouders 6.400.000 
stockdividend 0,06 ¥ 40.000.000 = 2.400.000 
  4.000.000 
dividendbelasting 0,25 ¥ 6.400.000 =     1.600.000 
uit te keren cashdividend € 2.400.000,- 
 
Maximumscore 1 

 12  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Door uitkering van stockdividend in plaats van cashdividend verhoogt de onderneming het 

eigen vermogen.  
• Door uitkering van stockdividend in plaats van cashdividend stromen minder liquide 

middelen uit de onderneming.  
 
Maximumscore 2 

 13  cashflow = nettowinst + afschrijvingen 
cashflow = 17.750.000 + 5.095.000 + 1.310.000 = € 24.155.000,- 
 
Maximumscore 4 

 14  • Ten aanzien van de solvabiliteit stelt de manager bedrijven een eis, na correctie voor 
immateriële activa, van 150%. Het solvabiliteitspercentage na correctie voor de immateriële 
activa is 160,9%. Dit is voldoende  2  
 

• Het vreemd vermogen inclusief het minimale nieuwe krediet bedraagt  
83.602.000 + 15.000.000 = 98.602.000 
Driemaal de cashflow is 3 ¥ 24.155.000 = 72.465.000 
Volgens de vuistregel van de manager bedrijven is de aflossingscapaciteit niet voldoende  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 15  verwacht 12.600 ¥ 1,20 = 15.120 
werkelijke    15.225 
(nadelig) € 105,- 
 
Maximumscore 2 

 16  • prijsverschil: 1,5
101,5

 ¥ 15.225 = € 225,- nadelig  1  

• efficiencyverschil: 225 - 105 = € 120,- voordelig  1  
 
Maximumscore 2 

 17  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• overwerktoeslag 
• duurder personeel inschakelen 
• te veel (dure) uitzendkrachten 

 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 18  CK = 10.000 

bij 4.000 eenheden is TK = 30.000 dus VK per eenheid = 30.000  10.000
4.000
-  = € 5,- 

 
Maximumscore 2 

 19  C
N

 = 6,25 – 5 = 1,25 

N = 10.000
1,25

 = 8.000 stuks 

(7.500 – 8.000) ¥ 1,25 = € 625,- nadelig 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 20  omzetgroei Harmsen: 89.900  87.900
87.900

−  ¥ 100% = 2,27% (Æ 2,3%) 

Dit is lager dan de landelijke omzetgroei van 2,6%. 
 
Maximumscore 2 

 21  Geconcentreerde marketing omdat Harmsen zich richt op één bepaalde doelgroep. 
 
Maximumscore 2 

 22  kosten Kampioen 5 × 74,25 ¥ 12 = € 4.455,- 
 
Maximumscore 2 

 23  4.455 = X (500 – 54) Æ X = 4.455
446

 = 9,98 Æ10 weken 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 24  de Kampioen: 
Aantal senioren: 0,25 ¥ 3.840.000 = 960.000 

Aantal reacties per advertentie: 960.000
40.000

 = 24 

Aantal boekingen per jaar: 24
4

 ¥ 12 = 72 

Opbrengst extra boekingen: 72 ¥ (500 - 54) =  32.112 
Kosten advertenties:    4.455 
Toename nettoresultaat per jaar: 27.657 
 
Plus: 
Opbrengst extra boekingen: 28 ¥ (500 - 54) =  12.488 
Kosten advertenties:     2.600 
Toename nettoresultaat per jaar: € 9.888,- 
 
Keuze: maandblad de Kampioen 
 
 
Maximumscore 4 

 25  Resultatenrekening 2004 bij advertentiecampagne gericht op senioren 
(bedragen in euro’s) 

Afschrijvingen 
Zakelijke lasten 
Verkoopkosten 
Overige constante kosten 
Energiekosten 
Schoonmaakkosten 
Advertentiekosten 
Nettowinst 
 

  22.680 
  27.400 
  600 
  12.400 
  5.610 
  4.488 
  4.455 
   48.267 
 125.900 

Omzet   125.900 
 
 

               
  125.900 

 
Afschrijvingen: 21.600 ¥ 1,05 = 22.680 
Energiekosten: (115 + 72) ¥ 30 = 5.610 
Schoonmaakkosten: (115 + 72) ¥ 24 = 4.488 
Omzet: 89.900 + 72 ¥ 500 = 125.900 
 
Opmerking 
Wanneer bij de berekening van de zakelijke lasten, de verkoopkosten en de overige kosten 
geen rekening gehouden is met 4 vakantiewoningen, dan maximaal 1 punt in mindering 
brengen. 
 
Maximumscore 2 

 26   omzet bij 100% bezetting: 4 ¥ (10 ¥ 1.100 + 7 ¥ 800 + 35 ¥ 500) =  136.400 
omzet mogelijkheid a  125.900 
toename omzet   € 10.500,- 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3  

 27  toename omzet 10.500 
• besparing advertentiekosten   4.455 

  14.955  1  
• toename kosten 

commissie: 0,30 ¥ 136.400 =  40.920 

variabele kosten: 10.500
500

 ¥ 54 =    1.134 

       42.054  1  
• daling nettowinst  € 27.099,-  1  

 
Maximumscore 2 

 28  C7 = 72.500 ¥ 
-71  1,10

0,10
-  = 72.500 ¥ 4,868418818 = € 352.960,36 

Het bod bedraagt € 350.000,-, Harmsen zal het bod niet accepteren. 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 1 

 29  Leverancierskrediet want de leverancier (fabrikant) verleent krediet aan de afnemer. 
 
Maximumscore 2 

 30  korting bedraagt 0,015 ¥ 5.000 = 75 
75

4.925
 ¥ 365

22
 ¥ 100% = 25,3% 

 
Opmerking 

Wanneer de veel gepubliceerde berekeningswijze 365
22

¥ 1,5 = 24,9% gebruikt is, dit niet 

fout rekenen. 
 
Maximumscore 1 

 31  De vergoeding is hoger in verband met het hogere risico dat de leverancier loopt. 
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

 32  1.440 = 1
12  ¥ 0,054 ¥ schuldrest op1 januari 2003 Æ schuldrest = 320.000 

oorspronkelijke lening = 320.000 + 4 ¥ 20.000 = € 400.000,- 
 
Maximumscore 1 

 33  De aflossingsverplichtingen in 2003 vormen kortlopende verplichtingen. 
De aflossingsverplichtingen na 2003 vormen langlopende verplichtingen. 
 
Maximumscore 2 

 34  te betalen interest: 3
12  ¥ 0,054 ¥ 300.000 + 3

12  ¥ 0,048 ¥ 300.000 = € 7.650,- 
 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maandag 26 mei
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Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een boekje met informatie 
inclusief een formuleblad.  
Voor de uitwerking van de vragen 6 en 10 is een 
bijlage toegevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 
 
 
De onderneming ‘Rolvank’ is een klein uitzendbureau. De werknemers van Rolvank vallen 
onder de CAO-Uitzendbureaus. Reeds vele jaren is er een hevige discussie bij Rolvank over 
het beleid ten aanzien van het privé-gebruik van het internet op kantoor tijdens de 
lunchpauzes. Deze discussie vindt ook plaats tussen directie en ondernemingsraad. De 
ondernemingsraad wil ten aanzien van het privé-gebruik van internet op kantoor een 
voorstel bij de directie indienen.  

1p 1  Op basis van welke bevoegdheid kan de ondernemingsraad zo’n voorstel doen?  
 
De ondernemingsraad overweegt om dit voorstel op te laten nemen in de 
CAO-Uitzendbureaus. Personeelslid Lodewijks stelt dat dit onmogelijk is. 

1p 2  Heeft Lodewijks gelijk? Motiveer het antwoord. 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen drie informatiebronnen. Informatiebron 1 geeft een inzicht in de 
cursussen die de particuliere onderwijsinstelling Oput B.V. in Utrecht verzorgd heeft in het 
boekjaar 2000/2001. In informatiebron 2 en 3 zijn gegevens opgenomen die nodig zijn voor 
het opstellen van de resultatenrekening van de vestiging Utrecht van Carrière B.V. voor het 
boekjaar 2001/2002. 
 
De particuliere onderwijsinstelling Carrière B.V. is een landelijke organisatie die cursisten 
de mogelijkheid biedt om in de avonduren verschillende financieel-administratieve 
opleidingen te volgen. 
Carrière B.V. beheert een aantal financieel zelfstandige vestigingen in Nederland. 
De vestigingsdirecteuren worden aangestuurd door de directie van Carrière B.V.  
De vestigingen worden individueel beoordeeld op hun bijdrage aan het totale 
bedrijfsresultaat van Carrière B.V. Daartoe moeten de vestigingsdirecteuren elk jaar hun 
begroting en de nacalculatie bij de directie van Carrière B.V. indienen. Het boekjaar van 
Carrière B.V. en dat van de vestigingen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 
 
Per 1 september 2001 wordt het opleidingsinstituut Oput B.V. (zie informatiebron 1) uit 
Utrecht overgenomen door Carrière B.V. Vanaf die datum gaat Oput B.V. als vestiging 
Utrecht van Carrière B.V. verder. De directie van Carrière B.V. heeft de vestigingsdirecteur 
van Utrecht meegedeeld dat hij bij de opstelling van de begroting rekening dient te houden 
met het feit dat Carrière B.V. op de gebouwen afschrijft op basis van de vervangingswaarde 
(zie informatiebron 2). 

1p 3  Bereken het bedrag dat in het boekjaar 2001/2002 (dat loopt van 1 september 2001 tot en 
met 31 augustus 2002) op het gebouw van de vestiging Utrecht moet worden afgeschreven. 

2p 4  Bereken de boekwaarde van het gebouw van de vestiging Utrecht op 1 september 2002. 
3p 5  Bereken voor de vestiging Utrecht de interestkosten van het vreemd vermogen voor het 

boekjaar 2001/2002. 
4p 6  Stel de resultatenbegroting over het boekjaar 2001/2002 op. Vul hiertoe de al gedeeltelijk 

ingevulde kolom op de bijlage, die bij deze vraag hoort, verder in. 
 
De directie van Carrière B.V. heeft na ontvangst en bestudering van de ingediende 
resultatenbegrotingen van de vestigingen, de vestigingsdirecteur van Utrecht meegedeeld 
dat: 

• Het aantal ingeschreven cursisten, vergeleken met de overige vestigingen, tegenvalt; 
• Het begrote bedrijfsresultaat van de vestiging Utrecht negatief afsteekt ten opzichte van de 

overige vestigingen;  
• De vestigingsdirecteur van Utrecht met voorstellen dient te komen om het door de directie 

van Carrière B.V. beoogde bedrijfsresultaat voor de vestiging Utrecht van € 25.000,- in het 
boekjaar 2001/2002, te halen. 
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De vestigingsdirecteur van Utrecht is van mening dat in het algemeen het aantal cursisten 
mede afhangt van omgevingsfactoren die niet of nauwelijks te beheersen zijn door de 
vestiging zelf. 

1p 7  Noem een omgevingsfactor die het aantal cursisten beïnvloedt en die niet of nauwelijks 
beheersbaar is door de vestiging van de particuliere onderwijsinstelling. 
 
Om het beoogde resultaat te bereiken overweegt de vestigingsdirecteur van Utrecht de 
volgende maatregelen te nemen: 
a Verhoging van het lesgeld met 15% voor alle opleidingen. Tegelijkertijd zal een 

promotiecampagne gestart worden die bestaat uit het plaatsen van een aantal 
advertenties in de regionale bladen en het organiseren van voorlichtingsavonden. De 
advertenties zijn gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van Carrière B.V. in 
Utrecht. De kosten van deze promotiecampagne zijn € 2.000,-. De vestigingsdirecteur 
van Utrecht gaat ervan uit dat door de prijsverhoging het aantal cursisten bij elke 
opleiding van zijn instituut met 10% zal dalen, waarbij het aantal cursisten per 
opleiding naar beneden dient te worden afgerond. 

b Indien de bijdrage die een opleiding levert aan de dekking van de totale constante 
kosten van de vestiging negatief is, zal deze opleiding niet meer aangeboden worden.  

c De vestigingsdirecteur van Utrecht zal met ingang van het boekjaar 2001/2002 beloond 
worden met een vast bruto jaarloon van € 17.000,- en een omzetprovisie van 2% van de 
cursusgelden.  

1p 8  Van welk marketinginstrument is sprake bij het organiseren van voorlichtingsavonden? 
 
Volgens de administratieve gegevens levert na invoering van uitsluitend maatregel a, de 
opleiding Basiskennis Calculatie (BKC) voor de vestiging Utrecht een negatieve bijdrage 
aan de dekking van de constante kosten. 

3p 9  Toon door middel van een berekening aan dat na invoering van uitsluitend maatregel a de 
bijdrage die de opleiding BKC levert aan de dekking van de totale constante kosten van de 
vestiging Utrecht, inderdaad negatief is. 
 
De vestigingsdirecteur van Utrecht wil de gevolgen van maatregel a, b en c doorrekenen op 
het verwachte bedrijfsresultaat van de vestiging voor het boekjaar 2001/2002. 

4p 10  Stel de resultatenbegroting op voor het boekjaar 2001/2002, indien de vestiging Utrecht de 
maatregelen a, b en c zou uitvoeren. Vul hiertoe de kolom van de bijlage die bij deze vraag 
hoort, verder in. 
 
De vestigingsdirecteur van Utrecht dient ook vast te stellen of elke maatregel (a, b en c) een 
voldoende bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat van de vestiging voor de komende jaren. 

6p 11  Geef van elk van de drie maatregelen a, b en c aan dat de invoering van de maatregel zowel 
een positieve als een negatieve invloed kan hebben op het bedrijfsresultaat van de vestiging 
Utrecht en/of op het totale resultaat van Carrière B.V. in de komende jaren. Licht het 
antwoord kort toe. 
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Opgave 3 
 
 
De heer en mevrouw Hendriekxes willen een spaarrekening openen. Daartoe bestuderen ze 
de aanbiedingen van diverse financiële instellingen. Uiteindelijk blijven er twee 
spaarvormen over die hun wel aantrekkelijk lijken en waarvan ze onderstaande advertenties 
gaan vergelijken. 
 
 
Boram InternetSparen 
 
Boram Internetsparen is een moderne en makkelijke manier van sparen met een 
extra hoge rentevergoeding. U kunt uw saldo onbeperkt opnemen, zonder kosten 
of vooraf opzeggen. Met Boram Internetsparen bepaalt u zelf wanneer u spaart. 
 
Voor wie? 
Boram Internetsparen is een spaarrekening voor particulieren. Met Boram 
Internetsparen heeft u uw geld altijd binnen handbereik. U kunt uw spaarzaken 
regelen, waar en wanneer het u uitkomt. Overal waar u toegang heeft tot Internet 
kunt u 24 uur per dag over uw spaargeld beschikken. Als u het gemak van 
Internetbankieren waardeert, een zeer aantrekkelijke rente wilt ontvangen én toch 
altijd over uw spaargeld wilt beschikken, is Boram Internetsparen de meest 
geschikte spaarvorm voor u. 
 
Extra hoge rente 
U ontvangt op uw Internetspaarrekening een zeer aantrekkelijke rente van 4,1% 
over het gehele tegoed. Omdat u al uw spaarzaken via de computer regelt, blijven 
de kosten voor de Borambank laag. 
 

 
 
GIN Bank ‘Europa spaarrekening’ 
 
Met bonus voor standvastige spaarders 
De Gin Bank Europa spaarrekening combineert flexibiliteit met een hoge 
rentevergoeding. U kunt dagelijks over uw spaarsaldo beschikken zonder 
boeterente te hoeven betalen. En als u uw spaarsaldo langer op de rekening laat 
staan, ontvangt u een zeer aantrekkelijke bonusrente.  
Met de Gin Bank Europa spaarrekening spaart u optimaal. De eerste inleg is 
minimaal € 5.000,-. 
 
Bovenop de basisrente van 3,5% ontvangt u een aantrekkelijke bonusrente van 
0,75% over het spaartegoed dat gedurende het gehele kalenderjaar op de 
rekening heeft gestaan, mits het spaartegoed minimaal € 5.000,- is. De rente 
verrekeningsdatum is 31 december. Neemt u in een bepaald jaar een bedrag op  
dan vervalt de bonusrente in dat jaar over het gehele bedrag. 
 

 
De Hendriekxes hebben op 1 januari 2010 een bedrag van € 20.000,- nodig. 

2p 12  Bereken welk bedrag zij op 1 januari 2004 minimaal op de ‘Europa spaarrekening’ bij de 
Gin Bank moeten storten om op 1 januari 2010 over een bedrag van € 20.000,- te kunnen 
beschikken. 
 
De Hendriekxes besluiten om jaarlijks op 1 januari € 5.000,- te storten op één van 
bovengenoemde spaarrekeningen. De eerste storting vindt plaats op 1 januari 2004. Omdat 
ze op 1 januari 2010 de bovengenoemde € 20.000,- nodig hebben, zullen ze op die datum in 
plaats van het gespaarde bedrag van € 5.000,- te storten, een bedrag van € 15.000,- van de 
spaarrekening opnemen. 

4p 13  Bereken bij deze stortingen en opname voor beide spaarvormen het spaarsaldo op 
31 december 2010 (zie formuleblad). 
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Opgave 4 
 
 
De industriële onderneming Fador N.V. is producent van de producten X-fire en Y-fire. In 
de begroting van 2002 zijn onder meer de volgende gegevens opgenomen: 

• indirecte kosten: 
 de totale indirecte kosten van beide producten bedragen  € 2.400.000,- 
 
• directe kosten: 
 de directe kosten voor de producten  X-fire  Y-fire 

directe grondstofkosten: € 400.000,- € 600.000,- 
directe loonkosten: € 1.200.000,- € 800.000,- 
 
De indirecte kosten worden in de kostprijs van het product opgenomen door de totale 
directe kosten te verhogen met een opslag voor indirecte kosten. Deze opslag wordt 
berekend door de indirecte kosten uit te drukken in een percentage van de totale directe 
kosten. 
Voor 2002 geldt voor het product X-fire een marktprijs van € 78,54 inclusief 19% BTW. De 
hoogte van deze prijs is niet door Fador N.V. te beïnvloeden. De directie van Fador N.V. 
vraagt zich af of in 2002 op het product X-fire een nettowinst van tenminste 20% van de 
verkoopprijs exclusief BTW behaald kan worden. 
 
In 2002 bedragen voor product X-fire de directe grondstofkosten € 8,- en de directe 
loonkosten € 22,- per product. 
 

1p 14  Waarom moet men bij Fador N.V. onderscheid maken in directe en indirecte kosten? 
2p 15  Bereken het opslagpercentage dat voor de toerekening van de indirecte kosten aan de 

producten, in 2002 gebruikt zal worden. 
3p 16  Laat met behulp van een berekening zien of Fador N.V. in 2002 op het product X-fire nog 

een nettowinst van tenminste 20% van de verkoopprijs exclusief BTW kan behalen. 
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Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen, de informatiebronnen 4 tot en met 7. 
Informatiebron 4 geeft een profielschets van Nedcon N.V. Informatiebron 5 laat een 
gedeelte van het risicoprofiel van Nedcon N.V. zien. Informatiebron 6 vermeldt een aantal 
kerngegevens van Nedcon N.V. over 1999 en 2000. In informatiebron 7 staat de balans van 
Nedcon N.V. per 31 december 1999 en per 31 december 2000 met een korte toelichting. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Aline Donkman is een particulier belegger. Zij stort maandelijks een vast bedrag op een 
beleggingsrekening waarop een rente vergoed wordt van 3,8% per jaar. Aankoop en 
verkoop van aandelen geschieden via deze beleggingsrekening. Aline wenst uitsluitend 
aandelen van ondernemingen te kopen indien deze aan de volgende twee eisen voldoen: 
a De continuïteit van de onderneming moet min of meer gewaarborgd zijn. Volgens Aline 

wordt ten aanzien hiervan voldoende zekerheid geboden als de onderneming de risico’s 
bewust probeert te beperken. 

b Het verwachte rendement op het aandeel dient voor haar voldoende te zijn. Bij de 
beoordeling daarvan let Aline niet alleen op het rendementspercentage op het aandeel van 
het afgelopen boekjaar maar ook op de ontwikkeling van de onderneming in de afgelopen 
jaren. Ze gaat ervan uit dat behaalde resultaten uit het verleden in de nabije toekomst 
gerealiseerd kunnen worden. 

 
In verband met de uitbreiding van haar aandelenportefeuille heeft een zakenvriend van 
Aline haar gewezen op de aandelen van Nedcon N.V. Voor de beoordeling van deze 
onderneming heeft zij het jaarverslag 2000 van deze onderneming opgevraagd en gekregen. 
Volgens het jaarverslag is Nedcon N.V. sinds 1990 op de beurs genoteerd. 

2p 17  Noem twee mogelijke voordelen voor Nedcon N.V. van beursnotering. 
 
In informatiebron 4 staat dat de strategie van Nedcon N.V. gericht is op gecontroleerde 
(geografische) expansie. 

1p 18  Welke economische reden kan Nedcon N.V. hebben om te streven naar een gecontroleerde 
expansie? Motiveer het antwoord. 

1p 19  Welke zinsnede uit informatiebron 4 duidt erop dat Nedcon N.V. in 2002 geen negatief 
bezettingsresultaat heeft behaald? 
 
Uit informatiebron 5 blijkt dat Nedcon N.V. het just-in-time principe toepast. 

2p 20  Welke invloed heeft het just-in-time principe op de omvang van de economische voorraad 
van de grond- en hulpstoffen van Nedcon N.V.? Verklaar het antwoord. 

2p 21  Welke marketingstrategie past Nedcon N.V. toe volgens informatiebron 5? Motiveer het 
antwoord. 
 
Uit informatiebron 5 blijkt dat Nedcon N.V. naast het financiële risico ook het bedrijfsrisico 
probeert te beperken. 

2p 22  Noem twee manieren waarop Nedcon N.V. het bedrijfsrisico probeert te beperken. 
2p 23  Bereken met behulp van informatiebron 6 het rendement op een aandeel Nedcon in 2000 

(zie formuleblad). 

3p 24  Is in 2000 de gewenste omzetgroei van 10% ten opzichte van 1999 door Nedcon N.V. 
behaald? Motiveer het antwoord met behulp van een berekening. 

1p 25  Laat door middel van een berekening zien dat Nedcon N.V. zijn voornemen om 30% tot 
40% van de nettowinst aan de aandeelhouders uit te keren, in 2000 heeft gerealiseerd. 

2p 26  Is het solvabiliteitspercentage van Nedcon N.V. in 2000 gestegen of gedaald ten opzichte 
van 1999? Motiveer het antwoord met behulp van een berekening (zie formuleblad). 

2p 27  Bereken met hoeveel procent de rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerde eigen 
vermogen (REV) in 2000 is veranderd ten opzichte van de REV van 1999 (zie formuleblad). 
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Aan de hand van de antwoorden op bovenstaande vragen wil Aline vaststellen of zij 
aandelen van Nedcon N.V. in haar portefeuille moet opnemen of niet. 

4p 28  Geef Aline vier steekhoudende argumenten die de aankoop van aandelen Nedcon N.V. voor 
haar rechtvaardigen. Motiveer het antwoord aan de hand van de door Aline gestelde twee 
eisen voor aankoop van aandelen. 
 
 
Opgave 6 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Groothandelaar Kleur heeft zich gespecialiseerd in de verkoop van grondstoffen voor 
likeuren. Kleur levert de goederen uitsluitend op bestelling. Nadat de bestelling door de 
groothandel is ontvangen, worden de goederen ingekocht.  
Van deze groothandel is over 2002 het volgende bekend: 
 
voorcalculatie 
inkoopprijs per kilo € 4,- 
inkoopkosten per kilo € 0,10 
overheadkosten per kilo € 0,40 
verkoop en inkoop 50.000 kilo 
 
nacalculatie 
totale inkoopwaarde €  210.000,- 
totale overheadkosten €    40.000,- 
verkoop en inkoop 50.000 kilo 
 
Verder is gegeven dat het gerealiseerde verkoopresultaat € 275.000,- voordelig is. 

2p 29  Bereken de gemiddelde verkoopprijs per kilo die Groothandelaar Kleur in 2002 in rekening 
gebracht heeft. 

2p 30  Bereken het in 2002 gerealiseerde bedrijfsresultaat van Groothandelaar Kleur met behulp 
van het verkoopresultaat, het resultaat op de inkopen en het resultaat op de overheadkosten. 
 
 
Opgave 7 
 
 
N.V. Baksteen heeft op 31 december 2001 een maatschappelijk aandelenkapitaal dat bestaat 
uit 4.000.000 aandelen waarvan er 1.500.000 nog niet geplaatst zijn. De nominale waarde 
van elk aandeel bedraagt € 5,-. 
De geplaatste aandelen hebben een agioreserve opgeleverd van € 4.375.000,-. De overige 
reserves bedragen op 31 december 2001 € 7.765.000,-. De winst over 2001 bedroeg 
€ 6.500.000,-. 
Uit de winst over 2001 ontvangen de aandeelhouders 12% stockdividend en 
8% cashdividend. Het dividend over 2001 is in mei 2002, onder inhouding van 25% 
dividendbelasting, via de bank uitgekeerd. Naast het dividend is van de winst over 2001 in 
mei 2002 nog € 2.700.000,- uitgekeerd aan derden. 

2p 31  Bereken het bedrag dat de bank namens N.V. Baksteen in mei 2002 aan cashdividend heeft 
uitbetaald aan de aandeelhouders. 
 
Nadat in mei 2002 het totale stockdividend aan de aandeelhouders is uitgekeerd, wordt op 
15 oktober 2002 de helft van de op dat moment nog niet geplaatste aandelen in omloop 
gebracht tegen een koers van € 9,10. De intrinsieke waarde van het aandeel is op dat 
moment € 10,60. 

2p 32  Bereken het bedrag waarmee de agioreserve in oktober 2002 veranderd is door de emissie 
van de nieuwe aandelen. 
 
 

Einde 
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Formuleblad 
 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 13, 23, 26 en 27. 
 

 13  Gebruikte symbolen: 
E = eindwaarde 
T = een termijnbedrag uit een reeks gelijke termijnbedragen die met gelijke tussenperioden 
      vervallen 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/termijnen 

i = p
100

 

En= T × 
( )n(1  i)     (1  i)     1 

i

+ × + −
 

 

 23  rendement op een aandeel = dividend + koerswinst van de periode
koerswaarde begin periode

 × 100% 

 

 26  solvabiliteitspercentage = eigen vermogen
totaal vermogen

 × 100% 

 27  REV = nettowinst
gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen

 × 100% 
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Overzicht van opleidingen van Oput B.V. in het boekjaar 2000/2001 
 
Opleidingen met perspectief 
De vraag naar financieel-administratieve functionarissen van diverse niveaus blijft stijgen. 
In kranten en vakbladen nemen de vacatures voor bijvoorbeeld administratieve 
medewerkers, boekhouders, administrateurs, controllers, salarisadministrateurs, assistent-
accountants en financiële managers altijd een aanzienlijk deel van de advertentieruimte in 
beslag. Ook de vacaturebanken op internetsites laten zien hoeveel vraag er is naar mensen 
met een opleiding zoals u wilt gaan volgen. 
 
Alle examengerichte opleidingen van Oput B.V. worden afgerond met landelijk erkende 
vakexamens die zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid hoog aangeschreven staan. 
We bieden u een uitgebreid assortiment financieel-administratieve opleidingen, die veelal 
perfect op elkaar aansluiten. Het aanbod van Oput B.V. omvat opleidingen van basiskennis 
boekhouden tot accountant-administratieconsulent of management-controller. 
 

 
  (zie voor de afkortingen informatiebron 3)

informatie- 

bron 1 
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Gegevens van de vestiging Utrecht van Carière B.V. ten behoeve van de 
resultatenrekening 2001/2002 (voor invoering van maatregelen a, b en c) 
 
Algemeen 
 
Vaste activa 
De onderwijsinstelling is gevestigd in een nieuw gebouw dat op 1 september 1995 is 
opgeleverd. De totale bouwkosten bedroegen € 200.000,-. 
Men schreef op het gebouw jaarlijks 5% van de aanschafwaarde af, voor het eerst op 
31 augustus 1996. 
Vanaf 1 september 2001 zal afgeschreven moeten worden op basis van de 
vervangingswaarde. Het jaarlijkse afschrijvingspercentage blijft daarbij gehandhaafd op 5% 
per jaar. 
Volgens een taxatie bedraagt op 1 september 2001 de nieuwbouwwaarde van het gebouw 
€ 300.000,-. 
 
Op de overige vaste activa, zijnde de inventaris (stoelen en tafels en dergelijke), wordt 20% 
per jaar van de vervangingswaarde afgeschreven. De vervangingswaarde per 
1 september 2001 is € 20.000,-. 
 
Overdag wordt het gebouw verhuurd aan een instelling voor kinderopvang. De maandelijkse 
huur bedraagt € 1.000,-. De huurovereenkomst is opzegbaar per 1 augustus van elk jaar. 
 
Vreemd vermogen 
Het vreemd vermogen van de vestiging Utrecht bestaat uitsluitend uit een hypothecaire 
lening die aangewend is voor de financiering van het gebouw. Deze lening ten bedrage van 
€ 150.000,-, is afgesloten op 1 januari 1995 en wordt lineair afgelost. De looptijd van de 
lening is 30 jaar. Het interestpercentage is met ingang van 1 januari 1999 vastgesteld op  
4,5% per jaar. De jaarlijkse aflossing en interestbetaling geschieden op 31 december, voor 
het eerst op 31 december 1995.  
 
Loonkosten 

• Het bruto uurloon van de docenten is afhankelijk van het niveau van de opleiding die zij 
verzorgen. Met elke docent is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten. 

• Docenten worden benoemd voor de duur die overeenkomt met het aantal lesweken. 
• Het vakantiegeld bedraagt 8% van het bruto loon. 
• De sociale lasten voor de werkgever bedragen 16% van het brutoloon inclusief het 

vakantiegeld. 
• Naast de docenten heeft de vestiging Utrecht een vestigingsdirecteur en een parttime 

conciërge in dienst. 
• De jaarlijkse loonkosten, inclusief sociale lasten en vakantiegeld, van de directeur bedragen 

€ 30.000,- en van de conciërge € 5.000,-. 
 
Onderwijshulpmiddelen 

• De kosten van onderwijshulpmiddelen (kopieën, papier, etc.) bedragen € 5,- per cursist per 
cursusjaar. 
 
Overige kosten 

• De overige kosten (onroerendzaakbelasting, administratie, etc.) bedragen € 300,- per 
maand. 
 
Organisatie 
Er is geen enkele cursist die meer dan één opleiding tegelijkertijd volgt. 
Er wordt uitsluitend lesgegeven in het eigen gebouw. De maximale capaciteit per lokaal is 
28 cursisten. Er wordt naar gestreefd om een cursusgroep maximaal te bezetten. Elke 
opleiding heeft een programma dat 30 lesweken per cursusjaar omvat. 

informatie-
bron 2 
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Begrotingsgegevens van de vestiging Utrecht van Carière B.V. boekjaar 2001/2002 
(voor invoering van maatregelen a, b, en c) 
 

Opleiding Aantal 
cursisten 

Lesgeld per 
cursist per 
cursusjaar 

Aantal lesuren 
per week 
per groep 

Brutoloon 
per gegeven 

lesuur 
Basiskennis boekhouden 
(BKB) 45 € 250,- 2 € 40,- 

Basiskennis calculatie 
(BKC) 10 € 250,- 2 € 40,- 

Praktijkdiploma boekhouden 
(PDB) 55 € 500,- 3 € 45,- 

Praktijkdiploma 
loonadministratie (PDL) 18 € 500,- 3 € 45,- 

Praktijkdiploma 
middenmanagement (PMM) 25 € 500,- 3 € 45,- 

Moderne 
bedrijfsadministratie (MBA) 50 € 650,- 4 € 50,- 

Staatspraktijkdiploma  
bedrijfsadministratie (SPD) 65 € 700,- 4 € 60,- 

Accountant- 
administratieconsulent (AA) 17 € 900,- 5 € 70,- 

Management-controller 
(MC) 15 € 900,- 5 € 70,- 

Totaal 300    
 
 
Profielschets van Nedcon N.V. 1) 

 
Nedcon N.V. is opgericht in 1969. Met ingang van 1990 heeft Nedcon N.V. een 
beursnotering. De aandelen en certificaten van aandelen zijn genoteerd aan de Euronext te 
Amsterdam.  
 
Nedcon N.V. ontwerpt, produceert en bouwt industriële stellingconstructies die worden 
toegepast in magazijnen en grote distributiecentra in vrijwel elke branche. 
De onderneming richt zich op markten voor: 
- stellingsystemen voor de inrichting van grote distributiecentra in Europa; 
- maatwerkconstructies voor opslagsystemen in Europa en de Verenigde Staten; 
- dak- en wanddragende constructies (silo’s) en parkeerdekken in Europa en de 

Verenigde Staten. 
 
Nedcon N.V. heeft productiebedrijven in Doetinchem en Pardubice (Tsjechië). Door de 
groei van de orderportefeuille is de capaciteit van beide fabrieken volledig benut. 
Nedcon N.V. heeft eigen verkoopkantoren in acht Europese landen en de Verenigde Staten. 
Nedcon N.V. beschikt over een vakbekwame staf van ontwerpers en constructors die 
systeemeisen kunnen vertalen in betrouwbare, veilige en maatvaste constructies. De 
montage en de begeleiding van opdrachten worden onder regie van Nedcon N.V. 
uitgevoerd. In de uitvoering van elke opdracht wordt steeds rekening gehouden met de 
individuele wensen van de klant. Door zich sterk te richten op technologie en veiligheid, 
innovatief vermogen en gedegen projectmanagement heeft Nedcon N.V. een 
toonaangevende positie op de markt van geïntegreerde systemen opgebouwd. 
 
De strategie van Nedcon N.V. is gericht op winstgevende groei en gecontroleerde 
geografische expansie. Daarbij streeft de onderneming naar een omzetgroei van 10% per 
jaar. Over 2000 realiseerde Nedcon N.V. een nettowinst van € 2.296.000,-. Eind 2000 
bedroeg het aantal werknemers 463. Voor 2001 wordt verwacht dat de prijsstijging van 
staal zal doorzetten en dat de afzet onder druk zal komen te staan. Efficiencyverbeteringen 
zullen dit moeten opvangen. 
 
1)  de informatiebronnen 4 tot en met 7 zijn ontleend aan het jaarverslag van 
   Nedcon Groep N.V. over 2000. 

informatie- 

bron 4 

informatie-
bron 3 
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Risicoprofiel 
 
Financiële risico’s 
Nedcon N.V. produceert hoofdzakelijk op order, terwijl de montage van projecten meestal 
op basis van een vaste prijs wordt uitgevoerd. De inkoopvolumes van grond- en hulpstoffen 
worden voortdurend afgestemd op het productie- en orderverloop. Nedcon N.V. beschikt 
hiermee over een zeer modern, ordergestuurd logistiek systeem. 
De orders van de onderneming zijn in 2000 vrijwel uitsluitend op kortlopende basis 
gefinancierd. Bij de huidige ontwikkeling op de rentemarkt zal deze lijn worden voortgezet. 
 
Marktrisico’s 
Nedcon N.V. is internationaal actief in complexe hightechprojecten. Dat brengt 
verschillende risico’s met zich mee. De onderneming dekt risico’s als gevolg van een 
economische neergang in bepaalde gebieden of sectoren af door een evenwichtige spreiding 
van haar activiteiten, zowel geografisch als naar hoofdmarkten, en een klantenbestand dat 
uit zeer verschillende doelgroepen bestaat. 
 
Technische risico’s 
Nedcon N.V. dekt de technische risico’s die samenhangen met haar activiteiten af door zich 
te onderscheiden met eigen ontwerpen, constructiekennis, kwaliteit en veilige constructies. 
Inmiddels zijn 29 constructies gepatenteerd. 
 
 
 
Kerngegevens Nedcon N.V. over 1999 en 2000 (bedragen in duizenden euro’s) 
 
  2000 1999 
 
Rentabiliteit 
Bedrijfsresultaat 4.166 2.877 
Bedrijfsresultaat in procenten van de netto omzet 5,6 4,3 
Nettowinst 2.296 1.566 
Werkkapitaal (vlottende activa – kortlopende schulden) 5.401 4.524 
 
Algemeen, liquiditeit 
Investeringen (netto) 3.536 3.466 
Cashflow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen) 4.668 3.992 
Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,2 1,2 
 
Kerncijfers per aandeel 
Resultaat na belastingen 1,56 1,08 
Eigen vermogen 13,16 12,09 
Dividend 0,60 0,50 
Koers ultimo boekjaar 16,95 15,00 
 
- Ten aanzien van het dividendbeleid kan opgemerkt worden dat Nedcon N.V. in beginsel 

30% tot 40% van de nettowinst uitkeert aan de aandeelhouders. Dit beleid biedt 
voldoende ruimte voor een gezonde financiering van de groei. 

- De rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerde eigen vermogen in 1999 was 9,2%. Ten 
opzichte van 1998 was dat meer dan een verdubbeling. 

- Het solvabiliteitspercentage per 31-12-1999 was 45%. 
 
 

informatie- 

bron 5 

informatie- 

bron 6 
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De balans van Nedcon N.V. per 31 december 1999 en 31 december 2000  
(na winstbestemming, in duizenden euro’s) 
 
ACTIVA 
  2000 1999 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 9.965 8.955 
Machines en installaties 3.361 3.751 
Overige vaste bedrijfsmiddelen   3.595   2.887 
  16.921 15.593 
Vlottende activa 
 
Voorraden 
Grond- en hulpstoffen 6.488 4.112 
Onderhanden werk    873 1.133 
  7.361 5.245 
Vorderingen 
Debiteuren 18.907 15.861 
Belastingen en premies 690 209 
Overige vorderingen   1.560   1.460 
  21.157 17.530 
 
Liquide middelen − 421 
 
 Totaal 45.439 38.789 
 
PASSIVA 
 
Eigen vermogen 
Geplaatst en gestort kapitaal 169 165 
Agio  1.954 1.958 
Overige reserves 17.401 15.410 
  19.524 17.533 
Vreemd vermogen 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen voor belastingen 2.584 1.789 
Overige voorzieningen    214    342 
  2.798 2.131 
 
Langlopende schulden − 453 
 
Kortlopende schulden 
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 453 908 
Bankiers 4.982 4.959 
Vooruitgefactureerde bedragen 5.524 3.758 
Crediteuren 7.480 5.880 
Overige schulden 3.788 2.442 
Dividend     890      725 
  23.117 18.672 
 
 Totaal 45.439 38.789 
 
Toelichting op de balans 
- de materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarden onder aftrek van 

afschrijvingen op basis van vaste percentages per jaar van die aanschafwaarden; 
- in 2000 heeft geen herwaardering plaatsgevonden van vaste activa; 
- het volgens de statuten uit te geven maximale aantal aandelen is 4.000.000 stuks. 
 

informatie- 

bron 7 

Einde 

Pagina: 1177Voor 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).



300010  32B  1Lees verder 
 

 
 
 
 
 
 
Vragen 6 en 10 
 
                                        Resultatenbegroting 2001/2002 in euro’s 

 
 
 Vraag 6 Vraag 10 

 voor maatregelen 
a, b, c 

na maatregelen 
a, b, c 

Opbrengsten   

cursusgelden  169.550  

verhuur  12.000  

   

Totaal   

   

Kosten   

afschrijvingskosten vaste activa   

interestkosten vreemd vermogen   

loonkosten docenten   

loonkosten directeur + conciërge  35.000  

onderwijshulpmiddelen  1.500  

overige kosten  3.600  

kosten promotiecampagne   0  

   

Totaal   

   

Resultaat   

 

 Bijlage bij de vragen 6 en 10 

Examen VWO 2003 
 
Tijdvak 1 
Maandag 26 mei 
9.00 – 12.00 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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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 3 juni naar de Citogroep. 
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) 20 03
Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
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) 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  initiatiefrecht / adviesrecht 
 
Maximumscore 1 

 2  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Ja, Lodewijks heeft gelijk omdat de CAO-Uitzendbureaus geldt voor een totale sector.  
• Nee, Lodewijks heeft ongelijk omdat elke individuele onderneming wel voorstellen tot 

wijzigingen kan inbrengen, maar de wijzigingen moeten door de totale sector goedgekeurd 
worden. 
 
Opgave 2 
 
Maximumscore 1 

 3  afschrijvingskosten 5% van 300.000 = € 15.000,- 
 
Maximumscore 2 

 4  boekwaarde op basis van vervangingswaarde: 13 × 15.000 = € 195.000,- 
 
Maximumscore 3 

 5  jaarlijkse aflossing 150.000
30

 = € 5.000,- 

Schuldrest op 31 december 2000 (na aflossing) bedraagt 150.000 - 6 ¥ 5.000 = € 120.000,-. 
Schuldrest op 31 december 2001 (na aflossing) bedraagt € 115.000,-. 
Interestkosten ten laste van boekjaar 2001/2002: 

4
12   ¥ 4,5% ¥ 120.000 + 8

12  ¥ 4,5% ¥ 115.000 = € 5.250,- 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 6    Resultatenbegroting 2001/2002 in euro’s 
 Vraag 6 Vraag 10 
 voor maatregelen 

a, b, c 
na maatregelen 

a, b, c 
Opbrengsten   
cursusgelden  169.550  
verhuur  12.000  
     
Totaal  181.550  
   
Kosten   
afschrijvingskosten vaste activa  19.000  
interestkosten vreemd vermogen  5.250  
loonkosten docenten 97.718,40  
loonkosten directeur + conciërge  35.000  
onderwijshulpmiddelen   1.500  
overige kosten  3.600  
kosten promotiecampagne   0  
     
Totaal  162.068,40  
   
Resultaat     19.481,60  

 
Toelichting: 
voor maatregelen: 

• afschrijvingskosten vaste activa: afschrijving gebouw  15.000 
   afschrijving inventaris      4.000 
  totaal   19.000  1  

• loonkosten docenten: (2 ¥ 2 ¥ 40 + 1 ¥ 2 ¥ 40 + 2 ¥ 3 ¥ 45 + 1 ¥ 3 ¥ 45 + 1 ¥ 3 ¥ 45 + 2 ¥ 
4 ¥ 50 + 3 ¥ 4 ¥ 60 + 1 ¥ 5 ¥ 70 + 1 ¥ 5 ¥ 70) ¥ 30 weken ¥ 1,16 ¥ 1,08 = 97.718,40  2  

• voor alle overige in te vullen gegevens  1  
 
Maximumscore 1 

 7   voorbeelden van een juist antwoord: 
• lokale concurrentie 
• fiscale behandeling van studiekosten 
• conjunctuurontwikkeling  
• arbeidsmarktperspectief 

 
Maximumscore 1 

 8  promotie 
 
Maximumscore 3   

 9  dekkingsbijdrage in de constante kosten = opbrengsten – variabele kosten 
BKC: opbrengsten 10 ¥ 0,90 ¥ 250 ¥ 1,15  = 2.587,50 
 variabele kosten 2 ¥ 30 ¥ 40 ¥ 1,16 ¥ 1,08 + 10 ¥ 0,90 ¥ 5 = 3.051,72 
negatieve dekkingsbijdrage   € 464,22 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 10    Resultatenbegroting 2001/2002 in euro’s 
 Vraag 6 Vraag 10 
 voor maatregelen 

a, b, c 
na maatregelen 

a, b, c 
Opbrengsten   
cursusgelden  169.550   170.832,50 
verhuur  12.000   12.000 
      
Totaal  181.550   182.832,50 
   
Kosten   
afschrijvingskosten vaste activa  19.000   19.000 
interestkosten vreemd vermogen  5.250   5.250 
loonkosten docenten 97.718,40   94.711,68 
loonkosten directeur + conciërge  35.000   30.577,98 
onderwijshulpmiddelen  1.500   1.290 
overige kosten  3.600   3.600 
kosten promotiecampagne  0   2.000 
      
Totaal  162.068,40   156.429,66 
   
Resultaat     19.481,60   26.402,84 

 
Toelichting: 
aantal  cursisten:  BKB 0,90 ¥ 45 = 40 
  BKC vervalt 0 
  PDB 0,90 ¥ 55 = 49 
  PDL 0,90 ¥ 18 = 16 
  PMM 0,90 ¥ 25 = 22 
  MBA 0,90 ¥ 50 = 45 
  SPD 0,90 ¥ 65 = 58 
  AA 0,90 ¥ 17 = 15 
  MC 0,90 ¥ 15 =   13 
  Totaal  258 
cursusgelden: (40 ¥ 250 + 49 × 500 + 16 ¥ 500 + 22 × 500,- + 45 ¥ 650 + 58 ¥ 700 +  
15 × 900 + 13 ¥ 900) ¥ 1,15 = € 170.832,50 
loonkosten docenten: 97.718,40 - 1 ¥ 2 ¥ 40 ¥ 30 ¥ 1,16 ¥ 1,08 = € 94.711,68 
onderwijs hulpmiddelen: 258 ¥ 5 = € 1.290,- 
loonkosten directeur + conciërge: (17.000 + 0,02 ¥ 170.832,50) ¥ 1,16 ¥ 1,08 + 5.000 = 
€ 30.577,98 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 6 

 11  voorbeelden van juiste antwoorden: 
Maatregel a 
positief: de promotiecampagne (voorlichtingsavonden) van de vestiging Utrecht zal de 
naamsbekendheid van Carrière B.V. vergroten 
negatief: verhoging lesgeld trekt minder cursisten aan 

 negatief: verhoging lesgeld trekt nieuwe aanbieders van particulier onderwijs aan  2  
 
Maatregel b 
positief: de maatregel draagt bij tot een verlaging van de kosten 

 negatief: de doorstroming naar de vervolgcursussen wordt beperkt 
negatief: potentiële cursisten gaan naar concurrenten omdat die de opleiding wel aanbieden  2  
 
Maatregel c 
positief: de beloning van de vestigingsdirecteur wordt afhankelijk van het resultaat van de 
eigen vestiging. Dit kan een prikkel zijn om met nog meer energie de opbrengsten te 
vergroten / kosten te verlagen 
negatief: de beloning van de vestigingsdirecteur van Utrecht kan te veel gaan afwijken van 
de overige vestigingen  2  
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 12  minimaal spaarbedrag: 6
20.000

1,0425
 = 20.000

1,283678838
 = € 15.580,22 

 
Maximumscore 4 

 13  • Boram: 5.000 ¥
{ }( )61,041  1,041   1

0,041

¥ -
 = 5.000 ¥

0,041
0,283814602  = 34.611,54  1  

• (34.611,54 – 15.000) ¥ 1,041 = 19.611,54) ¥ 1,041 = € 20.415,61  1  

• Gin: 5.000 ¥  
{ }( )61,0425  1,0425   1

0,0425

× -
 = 5.000 ¥ 0,295735188

0,0425
= 34.792,38  1  

• (34.792,38 – 15.000) ¥ 1,035 = € 19.792,38 ¥ 1,035 = € 20.485,11  1  
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 1 

 14  Er is sprake van onderscheid in directe en indirecte kosten omdat Fador N.V. verschillende 
soorten producten maakt. 
 
Maximumscore 2 

 15  opslagpercentage indirecte kosten in 2002: 

( )
2.400.000

400.000 + 600.000 + 1.200.000 + 800.000)
 ¥ 100% = 80% 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 16  • directe grondstofkosten 8,- 
directe loonkosten   22,- 
totale directe kosten  30,- 
indirecte kosten: 
opslag 80% van 30    24,-   
kostprijs  54,- 

winstopslag 100
80

 ¥ 54    13,50 

 verkoopprijs exclusief BTW  € 67,50  2  
 

• de marktprijs exclusief BTW is 78,54
1,19

 = € 66,- 

De verkoopprijs die Fador N.V. calculeert voor X-fire ligt boven de marktprijs. Aangezien 
deze niet door Fador N.V. is te beïnvloeden kan het product X-fire niet met een nettowinst 
van 20% van de verkoopprijs exclusief BTW op de markt gebracht worden  1  
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 17  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• meer mogelijkheden om eigen vermogen aan te trekken 
• meer mogelijkheden om vreemd vermogen aan te trekken 
• meer naamsbekendheid 
• meer aanzien 

 
Maximumscore 1 

 18  Gecontroleerde expansie houdt in dat de groei zodanig moet zijn dat de organisatiestructuur  
en de financiën geen knelpunten vormen. 
 
Maximumscore 1 

 19  In informatiebron 4 staat: “(door de groei van de orderportefeuille) is de capaciteit van 
beide fabrieken volledig benut”. 
 
Maximumscore 2 

 20  De economische voorraad zal klein zijn. Zodra een klant een order plaatst (voor 
Nedcon N.V. een voorverkoop) bestelt Nedcon N.V. de benodigde grond- en hulpstoffen 
(voor Nedcon N.V. een voorkoop). 
 
Maximumscore 2 

 21  Nedcon N.V. past een gedifferentieerde marketingstrategie toe want er is sprake van een 
klantenbestand met zeer verschillende doelgroepen. 
 
Maximumscore 2 

 22  Het marktrisico probeert Nedcon N.V. te beperken door: 
• de afzet geografisch te spreiden; 
• het klantenbestand over voldoende sectoren te spreiden; 
• door patenten aan te vragen op constructies. 

 
Maximumscore 2 

 23  rendement op een aandeel = 0,60 + (16,95  15,00)
15,00

−  × 100% = 17% 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 24  • omzet 2000: 4.166.000
0,056

 = 74.392.857 

omzet 1999: 2.877.000
0,043

 = 66.906.977  1  

• groei omzet 2000 ten opzichte van 1999:  

 74.392.857  66.906.977   100%
66.906.977

- ¥  = 11,2%  1  

• doelstelling is gehaald  1  
 
Maximumscore 1 

 25  dividend/nettowinst ¥ 100% = 0,60
1,56

 ¥ 100% = 38,5% (Doelstelling is gehaald.) 

of 890
2.296

 ¥ 100% = 38,8% 

 
Maximumscore 2 

 26  solvabiliteitspercentage op 31-12-2000: 19.524
45.439

 × 100% = 43% 

solvabiliteitspercentage op 31-12-1999 is 45%, solvabiliteitpercentage is verlaagd 
 
Maximumscore 2 

 27  REV 2000: 
( )

2.296.000   100%
17.533.000 + 19.524.000

2

¥  = 12,4% 

Verandering REV: 12,4%  9,2%   100%
9,2%
− ¥  = 34,8% (toename) 

 
Maximumscore 4 

 28  Voorbeelden van argumenten die er voor pleiten om aandelen van Nedcon N.V. te kopen: 
a ten aanzien van risicobeperking (continuïteit): 
- Nedcon N.V. streeft naar gecontroleerde groei; 
- De omzetgroei van 10% is gehaald; 
- Nedcon N.V. heeft een ordergestuurde productie, waardoor een gering voorraadrisico 

aanwezig is; 
- Nedcon N.V. heeft een groeiende orderportefeuille; 
- Nedcon N.V. heeft een toonaangevende positie op de markt van geïntegreerde systemen. 
b ten aanzien van het verwachte rendement op het aandeel: 
- Het rendement op het aandeel in 2000 is hoog (ten opzichte van de rente op de 

effectenrekening); 
- Het bedrijfsresultaat (in procenten van de omzet) is gegroeid; 
- De REV is toegenomen. 
 
Opmerking 
In het antwoord moeten de beide eisen die Aline stelt, risico en rendement, betrokken zijn. 
Zijn uitsluitend argumenten genoemd die betrekking hebben op één van beide eisen dan 
voor elk juist argument 1 punt toekennen met een maximum van 3 punten. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 29  het gerealiseerde verkoopresultaat: 50.000 × (verkoopprijs – 4,50) = 275.000 
Dus de verkoopprijs is € 10,- per kilo. 
 
Maximumscore 2 

 30  gerealiseerd verkoopresultaat:   275.000,- voordelig 
gerealiseerd resultaat op inkopen: 50.000 ¥ 4,10 - 210.000 =  5.000,- nadelig 
gerealiseerd resultaat op overheadkosten: 50.000 ¥ 0,40 - 40.000 =      20.000,- nadelig 
gerealiseerd bedrijfsresultaat: € 250.000,- voordelig 
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

 31  het geplaatste aandelenkapitaal is (4.000.000 - 1.500.000) ¥ 5 = 12.500.000 
totale dividend: 0,20 ¥ 12.500.000 = 2.500.000 
dividendbelasting: 0,25 ¥ 2.500.000 = 625.000 
uitgekeerd cashdividend: 0,08 ¥ 12.500.000 - 625.000 = € 375.000,- 
 
Maximumscore 2 

 32  aantal geplaatste aandelen 31-12-2001: 2.500.000 stuks 
aantal uitgegeven aandelen mei 2002 (stockdividend): 12% van 2.500.000 stuks =  
300.000 stuks 
aantal te plaatsen aandelen op 15 oktober: 0,5 ¥ (1.500.000 – 300.000) = 600.000 stuks 
agioreserve neemt toe met: 600.000 ¥ (9,10 - 5) = € 2.460.000,- 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 2

Woensdag 18 juni
9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 
hoeveel punten met een goed antwoord 
behaald kunnen worden. 
Bij dit examen hoort een boekje met 
informatie inclusief een formuleblad. 
Voor de uitwerking van vraag 24 en 25 is een 
bijlage toegevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening vereist is, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 
 
 
Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij 
een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele 
apparatuur naar de betalingsmogelijkheden. De winkelier vertelt Piet dat hij de tv tegen 
contante betaling kan kopen voor de prijs van € 2.000,-. Er is ook een afbetalingsregeling 
mogelijk. De afbetalingsregeling bestaat uit een aanbetaling van € 250,- die gevolgd wordt 
door 24 maandelijkse termijnen van elk € 90,-. 

3p 1  Geef drie redenen waarom het totaal te betalen bedrag bij afbetaling hoger is dan bij 
contante betaling. 

1p 2  Van welke andere kredietvorm dan koop op afbetaling kan bij bovenstaande 
betalingsregeling sprake zijn? 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen drie informatiebronnen. Informatiebron 1 geeft een toelichting op de 
optieregeling van JEF N.V. In informatiebron 2 staan gegevens over de positie van 
uitzendbureaus en de marktpositie van uitzendbureau JEF N.V. In informatiebron 3 is de 
geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2000 van JEF N.V. en een 
meerjarenoverzicht gegeven. 
 
In deze opgave wordt afgezien van belastingtechnische gevolgen van een optie. 
 
JEF N.V. is een onderneming die actief is op de uitzendmarkt via verschillende 
dochterondernemingen. 
De directie van JEF N.V. heeft bij de ondernemingsraad een voorstel ingediend om elk 
personeelslid een optie op aandelen JEF N.V. te geven, die na drie jaar verzilverd kan 
worden. Het personeel kan, in plaats van de aandelenoptie, ook kiezen voor een eenmalige 
uitkering na drie jaar van € 2.000,-. Een toelichting op het voorstel is opgenomen in 
informatiebron 1. 

2p 3  Geef twee mogelijke voordelen voor JEF N.V. om opties op zijn eigen aandelen 
beschikbaar te stellen voor het personeel. 
 
Voordat administratief medewerker Klaas instemt met het optievoorstel, vraagt hij zich af 
of de beurskoers van het aandeel JEF N.V. de komende jaren wel zal stijgen. 
Klaas is zich ervan bewust dat het moeilijk is om de ontwikkeling van beurskoersen te 
voorspellen. Desalniettemin wil hij die zaken onderzoeken waarvan hij van mening is dat ze 
de beurskoers beïnvloeden. Klaas besluit het volgende te onderzoeken: 
 
a In hoeverre slaagt de onderneming erin om haar financiële doelstellingen te halen? 

Klaas gaat ervan uit dat, als de onderneming de financiële doelstellingen in de 
afgelopen jaren gerealiseerd heeft, hij mag verwachten dat de onderneming deze ook in 
de nabije toekomst zal realiseren. 

 De financiële langetermijndoelstellingen zoals die in het jaarverslag van JEF N.V. van 
1998 vermeld staan, luiden: 

  • een netto-omzetgroei van tenminste 15 procent per jaar, waarbij deze groei ook 
door middel van overnames gerealiseerd kan worden;  

   • handhaving van de rentabiliteit van het totaal vermogen; 
   • een jaarlijkse groei van de winst per aandeel van 15 procent. 

 
b In hoeverre zal de positieve ontwikkeling van de nettowinst, die gerealiseerd is in de 

laatste jaren, zich in de toekomst voortzetten? Deze verdere ontwikkeling wordt 
volgens Klaas beïnvloed door: 

 • de marktstrategie van JEF N.V.; 
 • de wijze van financiering van JEF N.V.; 
 • de rentabiliteit van het totaal vermogen. 
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Klaas berekent met behulp van de gegevens uit informatiebron 3 of de financiële  
langetermijndoelstellingen - de netto-omzetgroei, handhaving van de rentabiliteit van het 
totaal vermogen en de jaarlijkse winstgroei - in de periode 1998 tot en met 2000 gehaald 
zijn. Daartoe dienen nog enkele kengetallen berekend te worden. 

1p 4  Bereken de procentuele omzetgroei die JEF N.V. in 2000, ten opzichte van 1999 
gerealiseerd heeft. 

3p 5  Zijn de financiële langetermijndoelstellingen van JEF N.V. in de jaren 1998, 1999 en 2000 
gerealiseerd? Motiveer het antwoord. 
 
Ten aanzien van de marktstrategie kan men vaststellen dat JEF N.V. zich richt op 
gespecialiseerde marktsegmenten (hoogwaardige niches). 

2p 6  Noem twee redenen die in informatiebron 2 vermeld staan waarom JEF N.V. zich richt op 
gespecialiseerde marktsegmenten. 
 
JEF N.V. breidt ook in 2001 zijn werkzaamheden uit door andere ondernemingen over te 
nemen die werkzaam zijn in de gekozen niche-activiteiten. Hij betaalt hiervoor een 
overnameprijs die hoger is dan de intrinsieke waarde van de overgenomen onderneming. 
Toch verkiest JEF N.V. een overname boven het zelf opzetten van nieuwe activiteiten. 

2p 7  Welk voordeel heeft een overname (deelneming) ten opzichte van het zelf opzetten van 
nieuwe activiteiten? 
 
JEF N.V. wil geplande overnames in 2001, met een verwacht investeringsbedrag van 
15 miljoen euro en een verwacht rendement op deze investering van 7%, financieren door 
nieuw vreemd vermogen aan te trekken. Naar verwachting kan JEF N.V. dit vermogen 
aantrekken tegen een interestpercentage dat tweemaal zo hoog is als het interestpercentage 
op het gemiddeld vreemd vermogen (IVV) van het jaar 2000. 

2p 8  Bereken voor JEF N.V. de IVV over 2000 (zie formuleblad). 
2p 9  Is het uit rendementsoverwegingen zinvol voor JEF N.V. om deze overnames te financieren 

met nieuw vreemd vermogen? Motiveer het antwoord. 
 
Klaas moet aangeven of hij voor de optie op aandelen JEF N.V. of voor de eenmalige 
uitkering van € 2.000,- kiest. Op grond van zijn onderzoek verwacht Klaas dat de 
beurskoers van het aandeel JEF N.V. in ieder geval in de loop der jaren zal stijgen en over 
drie jaar € 65,- zal zijn. 

2p 10  Noem twee gegevens uit informatiebron 2 en/of uit informatiebron 3 waarop een eventuele 
koersstijging van een aandeel JEF N.V. gebaseerd kan worden. 

2p 11  Zal Klaas kiezen voor het optievoorstel van JEF N.V. of voor de eenmalige uitkering? 
Motiveer het antwoord met behulp van een berekening. 
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Opgave 3 
 
 
De familie Strookman kan voor € 600.000,- een eigen woning kopen. De heer Strookman 
wint advies in bij de bank. Het is mogelijk een 6% hypothecaire lening voor € 600.000,- af 
te sluiten. Bij de keuze uit de vele hypotheekvormen heeft de familie Strookman de keuze 
beperkt tot de lineaire hypothecaire lening en de spaarhypotheek, beide met een looptijd 
van 30 jaar. 
In de informatiefolder van de hypotheeknemer zijn voor beide hypotheekvormen 
onderstaande grafieken opgenomen. 

2p 12  Welke twee grafieken behoren bij de lineaire hypotheek? Motiveer het antwoord. 
 
Indien de familie Strookman kiest voor de spaarhypotheek dient zij maandelijks een bedrag 
aan de hypotheeknemer te betalen. Dat bedrag is opgebouwd uit drie elementen. Eén van 
die elementen is het rentedeel. 

2p 13  Vermeld de andere twee elementen die in het maandelijks te betalen bedrag zijn opgenomen 
als de familie Strookman kiest voor de spaarhypotheek. 

Grafiek 1
Verloop van de schuld voor 
de geldnemer
  

looptijd
30 jaar

(x € 1000)

600

Grafiek 2
Verloop van de schuld voor 
de geldnemer
  

Grafiek 3
Verloop van de bruto lasten voor 
de geldnemer
  

Grafiek 4
Verloop van de bruto lasten voor 
de geldnemer
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Opgave 4 
 
 
Onderneming Invest N.V. heeft de beschikking over een bedrag van € 4.000.000,-. De 
onderneming onderzoekt of het bedrijfseconomisch verantwoord is dit gehele bedrag te 
investeren in een van de volgende projecten: 
 

• Project Sunshine 
De levensduur van dit project is 4 jaar en de jaarlijkse afschrijving is een vast percentage 
van de aanschafwaarde van het project. De restwaarde is nul. Het nettoresultaat van dit 
project ziet er tijdens de levensduur als volgt uit: 
 Jaar nettowinst nettoverlies 
 1   € 200.000,-  
 2 € 200.000,- 
 3 € 260.000,- 
 4 € 350.000,- 
 

• Project Moonshine 
De contante waarde van de cashflows van dit project, dat eenzelfde levensduur heeft als 
project Sunshine, bedraagt € 3.977.317,-. 
 
Voor beide projecten geldt dat de cashflows, die bestaan uit het nettoresultaat vermeerderd 
met de afschrijving, steeds aan het einde van het jaar beschikbaar komen en dat Invest N.V. 
rekening houdt met een minimaal gewenst rendement van 6,5% per jaar. Invest N.V. 
gebruikt bij haar investeringsselectie uitsluitend de netto contante waarde methode. 

2p 14  Bereken de jaarlijkse cashflows van het project Sunshine voor ieder van de vier jaar. 
3p 15  Bereken de netto contante waarde van beide projecten. 
1p 16  Zal Invest N.V. het bedrag van € 4.000.000,- in een van beide projecten investeren? 

Motiveer het antwoord. 
 
 
Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. In informatiebron 4 is een 
artikel over de actieweek ‘Kom in de kas’ opgenomen. In informatiebron 5 wordt een aantal 
aspecten van de nieuwe trends in siergewassen besproken. In informatiebron 6 staan 
gegevens betreffende de prijsopbouw van siergewassen. In informatiebron 7 staat de balans 
per 31 december 2002 van International Flower N.V. en in informatiebron 8 staan 
voorcalculatorische bedrijfsgegevens van International Flower N.V. voor het jaar 2003. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
De Nederlandse onderneming International Flower N.V. is een groothandel in bloemen en 
siergewassen met een wereldwijde afzetmarkt. Het vervoer van bloemen en siergewassen 
vindt binnen West-Europa plaats met vrachtauto’s en naar andere delen van de wereld per 
vliegtuig. Om de afzet te vergroten neemt International Flower N.V. al vanaf het begin deel 
aan acties zoals ‘Kom in de Kas’. 
De onderneming onderzoekt op welke andere wijze zij haar afzet in 2003 kan vergroten. In 
het ondernemingsplan 2003 van International Flower N.V. is het volgende voorstel 
opgenomen: 
“International Flower N.V. wil bepaalde telers die met de ontwikkeling van nieuwe 
siergewassen in een afrondende fase zitten financieel ondersteunen door aan deze telers de 
broodnodige leningen te verstrekken. Door deze financiële ondersteuning verkrijgt 
International Flower N.V. voor de nieuwe siergewassen een tijdelijk alleenverkooprecht.” 
 
Om bovenstaand voorstel uit te voeren heeft International Flower N.V. in de loop van het 
boekjaar 2003 een bedrag nodig van € 4.000.000,-. De helft van dit bedrag kan bij de bank 
geleend worden. 
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Bij de beoordeling van het voorstel uit het ondernemingsplan 2003 neemt 
International Flower N.V. de volgende voorwaarden als uitgangspunt: 
a Binnen de gekozen prijspolitiek mag de maximale verkoopprijs voor de nieuwe 

siergewassen € 7,99 per boeket zijn. 
b De nieuwe siergewassen dienen onmiddellijk een bijdrage te leveren aan de nettowinst 

van de onderneming, waarbij men voor 2003 als eis stelt dat de verwachte nettowinst 
voor belastingen ten opzichte van 2002 met minstens 5% moet stijgen. 

c De onderneming moet op het eind van het tweede kwartaal van 2003 voldoende 
liquiditeiten hebben om over de helft van het totaal benodigde bedrag van € 4.000.000,- 
te kunnen beschikken. 

 
1p 17  Welk marketinginstrument wil International Flower N.V., volgens het voorstel uit het 

ondernemingsplan 2003, inzetten om zijn afzet te vergroten? Motiveer het antwoord. 
 
International Flower N.V. neemt deel aan de in informatiebron 4 vermelde actie  
‘Kom in de Kas’. Uit informatiebron 4 blijkt dat International Flower N.V. door deel te 
nemen aan deze actie, deelneemt aan een collectieve reclamecampagne en tevens 
actiereclame toepast. 

1p 18  Uit welke zinsnede in informatiebron 4 blijkt dat International Flower N.V. deelneemt aan 
collectieve reclame? 

1p 19  Uit welke zinsnede in informatiebron 4 blijkt dat International Flower N.V. actiereclame 
toepast? 
 
De verkoopafdeling van International Flower N.V. heeft de directie geadviseerd om voor de 
nieuwe siergewassen de afroomprijspolitiek toe te passen en niet te kiezen voor de 
penetratieprijspolitiek. 

2p 20  Noem twee omstandigheden die op de markt van de nieuwe siergewassen aanwezig zijn, die 
het toepassen van de afroomprijspolitiek mogelijk maken (zie o.a. informatiebron 5). 
 
De nieuwe siergewassen worden bij de telers per boeket ingekocht. 

1p 21  Bereken met behulp van informatiebron 6 het opslagpercentage inkoopkosten van 
International Flower N.V. voor 2003. 

4p 22  Bepaal door het berekenen van de verkoopprijs van een boeket van nieuwe siergewassen of 
de verkoopprijs voldoet aan de onder a vermelde voorwaarde.  

3p 23  Bereken met behulp van informatiebron 7 en 8 de verwachte nettowinst voor  
International Flower N.V. over 2003. 
 
Om vast te stellen of International Flower N.V. kan voldoen aan de voorwaarde zoals die 
bij c is omschreven, stelt International Flower N.V. de liquiditeitsbegroting op voor het 
eerste en tweede kwartaal van 2003. Ter ondersteuning hiervan wordt met behulp van de 
bijlage de omzet en de debiteurenontvangsten voor de maanden januari tot en met juni 2003 
berekend.  

3p 24  Bereken de omzet en de debiteurenontvangsten van de maanden januari tot en met juni 
2003. Vul daartoe de bijlage die bij deze vraag hoort in. 

7p 25  Stel voor het eerste en het tweede kwartaal van 2003 de liquiditeitsbegroting op van 
International Flower N.V. Vul daartoe de bijlage in die bij deze vraag hoort. 

3p 26  Zal International Flower N.V. het in het ondernemingsplan van 2003 opgenomen voorstel, 
om met een bedrag van € 4.000.000,- bepaalde telers financieel te ondersteunen, uitvoeren? 
Motiveer het antwoord. 
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Opgave 6 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Speelgoedfabrikant Toys produceert metalen replica speelgoedauto’s. De normale 
jaarproductie en normale jaarafzet zijn 240.000 speelgoedauto’s. 
In de voorcalculatie van 2002 zijn onder andere de volgende gegevens opgenomen: 

• de verwachte productie en afzet zijn 245.000 speelgoedauto’s; 
• de toegestane grondstofhoeveelheid per speelgoedauto is 0,4 kg; 
• de toegestane constante kosten per speelgoedauto bedragen € 5,-. 

 
Uit de nacalculatie van 2002 blijkt dat het werkelijke bedrijfsresultaat ten opzichte van de 
voorcalculatie verslechterd is. In de nacalculatie zijn onder andere de volgende gegevens 
opgenomen: 

• de werkelijke productie en afzet zijn 225.000 speelgoedauto’s; 
• voor de verbruikte grondstoffen is € 553.500,- betaald; 
• de prijs per kg grondstof is ten opzichte van de in de begroting van 2002 opgenomen prijs 

met 20% toegenomen; 
• het nadelig efficiencyverschil op de grondstoffen is 2.250 kg. 

2p 27  Bereken het werkelijke bezettingsresultaat van 2002 en geef daarbij aan of het resultaat 
voordelig of nadelig is (zie formuleblad). 

2p 28  Bereken het werkelijk grondstofverbruik in kilogrammen in 2002. 
2p 29  Bereken de grondstofprijs per kg die in de voorcalculatie van 2002 is opgenomen. 
2p 30  Bereken het totaal resultaat (prijs- en efficiencyverschil) op de grondstoffen en geef daarbij 

aan of het resultaat voordelig of nadelig is (zie formuleblad). 
 
 
Opgave 7 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Een onderneming heeft op 1 januari 2000 een nieuw gebouw aangeschaft. De 
aanschafwaarde bedroeg € 3.000.000,-. De levensduur van het gebouw is 20 jaar. De 
restwaarde is nihil. Op het gebouw wordt afgeschreven met een vast percentage van de 
vervangingswaarde. 

2p 31  Bereken de boekwaarde van het gebouw op 1 januari 2003 als er tot deze datum geen 
herwaarderingen op het gebouw hebben plaatsgevonden. 
 
Bij het opstellen van de balans van 1 januari 2003 blijkt dat de vervangingswaarde van het 
gebouw met 10% is gestegen. Door deze waardestijging ontstaat er onder andere een 
herwaarderingsreserve die op de balans aan de creditzijde wordt opgenomen.  

1p 32  Verklaar waarom de herwaarderingsreserve aan de creditzijde van de balans wordt 
opgenomen. 
 

Einde 

Pagina: 1195Voor 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).



300035 32A  Begin 

Boekje met informatie 

M
an

ag
em

en
t &

 O
rg

an
is

at
ie

 (n
ie

uw
e 

st
ijl

) 20 03
Tijdvak 2

Woensdag 18 juni
9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

   

Pagina: 1196Voor 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).



300035  32A 2 Lees verder 

Formuleblad 
 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 8, 27 en 30. 
 

 8  IVV = interest vreemd vermogen
gemiddeld vreemd vermogen

 ×  100% 

 27  Bezettingsresultaat = (W − N) × C
N

  

W = werkelijke productie 
N = normale productie 
C = constante kosten 
 

 30  Prijsverschil = (WP – SP) × WH 
Efficiencyverschil = (WH – SH) × SP 
WP = werkelijke prijs 
SP = standaardprijs 
WH = werkelijke hoeveelheid 
SH = standaardhoeveelheid 
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Toelichting optieregeling JEF N.V. 
 
Wat zijn aandelenopties? 
Aandelenopties geven je het recht om - gedurende een bepaalde periode - aandelen van een 
N.V. te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs (ook wel uitoefenprijs genoemd). In 
ons (directie JEF N.V.) voorstel krijgt de werknemer het recht om over drie jaar 
50 aandelen JEF N.V. te kopen tegen de nu vastgestelde uitoefenprijs van € 20,- per 
aandeel. 
 
Wat is het voordeel van aandelenopties? 
Indien de aandelen in waarde stijgen en boven de uitoefenprijs uitkomen, kun je de opties 
‘uitoefenen’. Dat wil zeggen dat je de aandelen koopt tegen de vastgestelde prijs en deze 
weer direct verkoopt tegen de koers van dat moment. Op die manier wordt er een winst 
gerealiseerd zonder dat er kapitaal dient te worden geïnvesteerd. 
 
Wie heeft recht op aandelenopties of een eenmalige uitkering van € 2.000,-? 
Alle medewerkers van JEF N.V. of van één van haar dochtervennootschappen. De 
voorwaarden zijn dat de werknemer minstens zes maanden in dienst is en een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. 
 
Moet ik deze opties aanvaarden of mag ik kiezen voor een combinatie van optierecht en 
uitkering? 
Je mag niet combineren, of je kiest voor een eenmalige uitkering van € 2.000,- na drie jaar, 
of voor het optierecht. 
 
Wat gebeurt er als ik uit dienst ga? 
Indien je binnen drie jaar na de toekenning van de opties of de toezegging op de eenmalige 
uitkering uit dienst gaat of ontslagen wordt, komt het optierecht of het recht op de 
eenmalige uitkering te vervallen. Alleen pensionering en overlijden vormen hierop een 
uitzondering.  
 
Hoe lang blijven deze opties geldig? 
Als je voor het optierecht kiest, heb je na het verstrijken van drie jaar een maand de tijd om 
het optierecht uit te oefenen. Na die maand vervalt het optierecht. 

informatie- 

bron 1 

Pagina: 1198Voor 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).



300035  32A 4 Lees verder 

Positie uitzendbureaus 
 
Uitzendbureaus vormen een intermediair tussen vraag en aanbod van tijdelijk personeel. 
Daarnaast leggen uitzendbureaus zich toe op allerlei aangrenzende activiteiten zoals: 
detachering, outplacement, werving en selectie, scholing/beroepskeuze, loopbaanadvisering 
en ondersteuning bij telemarketingactiviteiten voor derden. De vraag naar uitzendkrachten 
neemt de laatste jaren sterk toe. Door het inzetten van uitzendkrachten hebben de 
ondernemingen de mogelijkheid om snel in te spelen op de marktkansen, terwijl bij het 
wegvallen van orders de personeelskosten ook snel kunnen worden teruggebracht. Ook bij 
de werkzoekenden is het uitzendwerk in toenemende mate populair geworden. De behoefte 
om zich eerst breed te oriënteren en in uiteenlopende werkomgevingen ervaringen op te 
doen is voor jongeren veelal een belangrijk motief om voor tijdelijk werk te kiezen. 
 
Marktpositie JEF N.V. 
Citaten uit het jaarverslag van 2000. 
 
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden gekenmerkt door een toenemende vraag naar 
flexibele arbeidsrelaties en een bewuste houding van werknemers met betrekking tot de 
manier waarop zij aan hun loopbaan gestalte willen geven. 
De rol van de intermediair verandert. Zijn klassieke functie van schakel tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt groeit uit tot aanbieder van career support. 
 
Voor werkgevers worden capaciteitsproblemen opgelost die zijn ontstaan door openstaande 
functies en nieuwe projecten. Kandidaten vinden bij JEF N.V. banen en projecten waarin zij 
hun persoonlijke kennis en capaciteiten kunnen uiten, in een bedrijfscultuur waar zij zich 
thuis voelen. 
 
De belangrijkste markten waarin het concern actief is, zijn kennisintensieve branches. Naast 
algemene en technische uitzending en projectmatige ondersteuning in (onder meer) de 
techniek, communicatie, marketing en opleidingen, zijn dat tevens dienstverleningsvormen  
in de ICT-sector en de call-center-branche. Specialistische dienstverlening maakt circa 40% 
uit van de totale omzet van JEF N.V. Door de focus op kennisintensieve segmenten wordt 
binnen JEF N.V. vooral met gespecialiseerde professionals gewerkt. 
JEF N.V. houdt zich afzijdig van de prijzenslag op de markt voor grote volumes en 
generieke diensten, maar specialiseert zich in niches waar kwaliteit de doorslaggevende 
factor is. Dit resulteert in relatief hoge marges en een lage conjunctuurgevoeligheid. 
 
Door de duidelijke keuze voor hoogwaardige niches en een actief overnamebeleid is in de 
afgelopen jaren het aantal zelfstandige werkmaatschappijen binnen JEF N.V. van 13 naar 23 
toegenomen. Werkmaatschappijen die onder eigen merknaam diverse 
dienstverleningsvormen aanbieden. 
 
 bron: Jaarverslag JEF N.V. 2000 

informatie- 

bron 2 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening JEF N.V. over 2000 
 
Bedragen in duizenden euro’s 

netto-omzet  517.969 
salariskosten 375.551  
afschrijvingen 5.322  
overige kosten 74.957  
bedrijfslasten  455.830 
bedrijfsresultaat  62.139 
financiële baten en lasten   
-rentebaten 823  
-rentelasten 2.108  
  1.285 
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  60.854 
belastingen  21.836 
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen  39.018 
afschrijving goodwill  2.357 
nettowinst  36.661 

 
 
Meerjarenoverzicht JEF N.V. 
 
Tenzij anders vermeld, alle bedragen in duizenden euro’s 

jaar 2000 1999 1998 
geconsolideerde winst- en verliesrekening    
netto-omzet 517.969 446.794 367.552 
bedrijfsresultaat 62.139 46.992 37.159 
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na 
belasting 

 
39.018 

 
31.441 

 
24.647 

aandeel derden 0 0 -564 
nettowinst 36.661 30.494 24.083 
dividend 12.208 10.192 8.027 
    
geconsolideerde balans per 31 december    
immateriële vaste activa 88.708 52.222 0 
materiële vaste activa 16.525 13.992 13.036 
financiële vaste activa 6.291 0 0 
vlottende activa 115.472 96.693 89.625 
 226.996 162.907 102.661 
    
eigen vermogen 86.129 51.450 23.891 
langlopende schulden 30.820 23.315 2.155 
kortlopende schulden    
-rentedragend 15.654 5.270 4.527 
-niet rentedragend 94.393 82.872 72.088 
 226.996 162.907 102.661 
    
kengetallen    
aantal aandelen 19.690.919 19.230.500 18.973.812 
nettowinst per aandeel in euro’s 1,86 1,58 1,36 
toename winst per aandeel ten opzichte van 
het voorgaande jaar 

 
17,7% 

 
16,2% 

 
27,1% 

netto-omzetgroei in % van het voorgaande 
jaar 

 
..….% 

 
21,6% 

 
29,4% 

rentabiliteit van het geïnvesteerd eigen 
vermogen 

 
42,5% 

 
59,3% 

 
100,8% 

rentabiliteit van het totaal geïnvesteerd 
vermogen 

 
27,4% 

 
28,8% 

 
33,2% 

 

informatie- 

bron 3 
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‘Kom in de Kas’ 
 
Deze week wordt een actieweek van bloemen en andere siergewassen. Zo wordt het publiek 
aanstaande zaterdag en zondag uitgenodigd de kassen waar bloemen en andere siergewassen 
geteeld worden te komen bezoeken. Men krijgt dan een rondleiding met uitleg door de teler. 
Om de liefde voor het product te bevorderen zullen de bezoekers tevens een gratis zakje 
met bloemzaden ontvangen bij aankoop van een boeketje bloemen. De openstelling wordt 
ondersteund door de volledige branche, waarbij zowel de bloemenveilingen als de 
groothandel zich niet onbetuigd laten. De bloemenveilingen organiseren deze week iedere 
dag extra rondleidingen over hun terreinen zonder dat men zich daarvoor van te voren moet 
aanmelden. Van 08.00 uur tot 10.00 uur ’s ochtends zal ieder halfuur een rondleiding 
starten. Deze actie die een succes is, wordt nu voor de vierde keer gehouden.  
 
 bron: Krantenartikel, mei 2002 
 
 
‘Nieuwste trend in siergewassenteelt’ 
 
‘International Flower N.V.’ heeft in samenwerking met enkele telers en de 
bloemenveilingen in navolging van recent op markt gebrachte producten als Sierkool, 
besloten nieuwe producten als Sierwortelen en Sierspinazie op de markt te gaan brengen. 
Marktonderzoek heeft uitgewezen dat vooral trendy mensen dit soort vernieuwende 
producten zelfs graag kopen voor een relatief hoge prijs. Van de Sierspinazie, die vooral in 
Italië zal worden gekweekt, verwacht men een regelrechte hit. Wel blijkt vaak dat de 
levenscyclus van dit soort producten beperkt blijft tot 2 of 3 jaren. Om een en ander nader 
toe te lichten en ook internationaal een succes te laten worden heeft 
‘International Flower N.V.’ de inkopers van de belangrijkste detaillisten uitgenodigd voor 
een meerdaagse bijeenkomst. Bij voldoende getoonde interesse kan men zelfs een reis 
cadeau krijgen naar de Sierspinazietelers in Italië.  
Tevens worden bij grote afname aantrekkelijke kortingen in het vooruitzicht gesteld. 
“‘International Flower N.V.’ heeft ‘een goed gevoel’ over de laatste ontwikkelingen en 
verwacht in de nabije toekomst nog meer spectaculaire vernieuwingen” zo liet ons een 
woordvoerder weten. 
 
 bron: Artikel in vakblad, oktober 2002 
 
 
Gegevens betreffende de prijsopbouw van siergewassen 
 
Uit informatie van de telers blijkt dat International Flower N.V. voor de nieuwe 
siergewassen in 2003 moet rekenen op een gemiddelde inkoopprijs van € 3,80 per boeket. 
Deze inkoopprijs is exclusief inkoopkosten. 
Voor de toerekening van de inkoopkosten naar de afzonderlijke producten gebruikt 
International Flower N.V. de opslagmethode, waarbij het opslagpercentage wordt uitgedrukt 
in procenten van de inkoopwaarde inclusief inkoopkosten. 
Rekening houdend met de nieuwe producten verwacht International Flower N.V. in 2003 
voor € 17.480.000,- goederen in te kopen. Dit bedrag is exclusief de verwachte 
inkoopkosten ten bedrage van € 920.000,-. 
 
De verkoopkosten voor een boeket van uitsluitend de nieuwe siergewassen worden geschat 
op € 2,-. 
International Flower N.V. wil in 2003 op de nieuwe siergewassen minimaal een nettowinst 
behalen van 20% van de verkoopprijs. 

informatie- 

bron 4 
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Balans van International Flower N.V. voor winstbestemming per 31-12-2002 
 
Activa 

 
in euro’s

Vaste activa 
Gebouwen  en inventaris 
Transportmiddelen 

 
28.000.000,- 
15.000.000,-

 
Vlottende activa 
Voorraden 
Debiteuren 

 
500.000,- 

2.900.000,-
 
Liquide middelen       490.000,-
 
Totaal 46.890.000,-
 
Passiva 
Eigen vermogen 
Geplaatst kapitaal 
Algemene reserve 
Statutaire reserve 
Agio reserve 

 
20.000.000,- 

6.000.000,- 
1.080.000,- 
2.500.000,-

 
Langlopende schulden 
7% Hypothecaire lening 
6,5% Onderhandse lening 

 
8.150.000,- 
2.400.000,-

 
Kortlopende schulden 
Crediteuren 
Te betalen onderhoudskosten transportmiddelen 

 
1.200.000,- 

560.000,-
 
Winstsaldo na aftrek van belastingen    5.000.000,-
 
Totaal 46.890.000,-
 

informatie- 

bron 7 

Pagina: 1202Voor 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).



300035  32A 8 Lees verder 

 
Voorcalculatorische bedrijfsgegevens van International Flower N.V. voor 2003 
 
International Flower N.V. heeft de volgende gegevens verzameld. 

 De verwachte jaaromzet bedraagt € 24.840.000,-. Het indexcijfer van de gemiddelde 
maandomzet wordt op 100 gesteld. De indexcijfers van de omzet voor de maanden 
januari tot en met juni zien er als volgt uit: 

januari februari maart april mei juni 
60 120 70 110 150 110 

 Alle verkopen geschieden op rekening, waarbij het gemiddeld verstrekt 
leverancierskrediet één maand is. 

 De brutowinst bedraagt 35% van de inkoopwaarde van de omzet. 
 Alle inkopen geschieden op rekening. Van leveranciers wordt gemiddeld één maand 

krediet ontvangen. 
 De inkopen exclusief inkoopkosten worden voor de maanden januari tot en met juni 

2003 geschat op: 
 januari februari maart april mei juni 
Bedrag × € 1.000 850 1.700 1.000 1.570 2.140 1.570 

 De inkoopkosten bedragen € 920.000,- per jaar en worden gelijkmatig gespreid over 
het jaar betaald. 

 De verkoopkosten in 2003 bedragen 15% van de omzet. 
 De betalingen in verband met de verkoopkosten worden voor het eerste kwartaal 

geschat op € 901.000,- en voor het tweede kwartaal op € 931.500,-. 
 De 7% hypothecaire lening is tot 31 december 2006 aflossingsvrij. De rente wordt 

jaarlijks op 31 december achteraf betaald. 
 Op de onderhandse lening wordt jaarlijks op 30 juni en op 31 december € 200.000,- 

afgelost. Op beide data wordt ook de verschuldigde interest betaald. De 
interestbetaling is achteraf. 

 De interestkosten zullen in verband met de geplande investering toenemen met 
€ 120.000,-. De betaling ervan zal op 31 december 2003 plaatsvinden. 

 

informatie- 

bron 8 

Einde 
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vraag 24 
 
Overzicht verwachte omzet en debiteurenontvangsten 1e halfjaar 2003 van  
International Flower N.V. 
 
Bedragen in duizenden euro’s 

Maand januari februari maart april mei juni 
Index van de omzet 60 120 70 110 150 110 
 
Omzet 
 

      

 
Debiteurenontvangsten 
 

      

 
 

 Bijlage bij de vragen 24 en 25 

Examen VWO 2003 
 
Tijdvak 2 
Woensdag 18 juni 
9.00 – 12.00 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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Lees verder 
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vraag 25 
 
Liquiditeitsbegroting “International Flower N.V.” voor het 1e en 2e kwartaal van 2003 
 

 1e kwartaal 2e kwartaal 
Ontvangsten:   

debiteuren   

totale ontvangsten:   

Uitgaven:   

crediteuren   

inkoopkosten   

verkoopkosten   

rente onderhandse lening    

   

   

   

totale uitgaven   

liquiditeitsafname   

liquiditeitstoename   

stand liquide middelen begin kwartaal   

stand liquide middelen einde kwartaal   

 
 

 Bijlage bij de vragen 24 en 25 

Einde 
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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. 

M
an

ag
em

en
t &
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 (n
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e 
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ijl

) 20 03
Tijdvak 2

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
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; 

Pagina: 1207Voor 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).



300035  CV32 3 Lees verder 

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 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 (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) 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. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 3 

 1  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• kosten voor de winkelier bij de administratieve afhandeling; 
• interestvergoeding voor het verstrekte krediet; 
• vergoeding voor het risico van wanbetaling door de klant; 
• provisie voor de winkelier voor het afsluiten van het financieringscontract. 

 
Maximumscore 1 

 2  huurkoop 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 2 
 
Maximumscore 2 

 3  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• De betrokkenheid van het personeel bij de onderneming wordt nauwer. 
• Men bindt het personeel voor een langere termijn aan de onderneming (want bij vertrek 

binnen 3 jaar na toekenning van de opties vervallen deze). 
• De loonstijging kan beperkt blijven. 

 
Maximumscore 1 

 4  netto-omzetgroei 2000: 517.969  446.794
446.794

−  × 100% = 15,9% 

 
Maximumscore 3 

 5  • Ja, de netto-omzetgroei van 1998, 1999 en 2000 is respectievelijk 29,4%, 21,6% en 15,9%, 
dus meer dan 15%  1  

• Nee, de rentabiliteit van het totaal vermogen is in 1998, in 1999 en in 2000 respectievelijk 
33,2%, 28,8% en 27,4%, dus niet gehandhaafd  1  

• Ja, de winst per aandeel is in 1998, 1999 en in 2000 respectievelijk met 27,1%, 16,2% en 
17,7% gestegen, dus jaarlijks met meer dan 15%  1  
 
Maximumscore 2 

 6  • hogere marges 
• minder conjunctuurgevoelig 

 
Maximumscore 2 

 7  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Snellere groei is mogelijk. 
• Men kan gebruikmaken van de aanwezige kennis bij de onderneming waarin een 

deelneming genomen wordt. 
• Men beperkt het aantal concurrenten. 

 
Maximumscore 2 

 8  IVV= 2.108
(30.820 + 15.654 + 94.393) + (23.315 + 5.270 + 82.872)

2

 × 100% =  

2.108
126.162

 × 100% = 1,7% 

 
Maximumscore 2 

 9  Ja, want zolang de kosten van het aangetrokken vreemd vermogen lager zijn dan de 
opbrengst van de investering (7%) levert dat een extra bijdrage in het bedrijfsresultaat. 
 
Maximumscore 2 

 10  voorbeelden van juiste antwoorden: 
uit informatiebron 2: 

• De diensten van JEF N.V. zijn nauwelijks conjunctuurgevoelig. 
uit informatiebron 3: 

• De marktstrategie bergt voldoende winstmogelijkheden in zich. 
• De winst per aandeel is in 1999 en 2000 gestegen. 

 
Maximumscore 2 

 11  opbrengst bij uitoefenen van het optierecht: 50 × (65 – 20) = € 2.250,- 
opbrengst uitkering is € 2.000,- 
Het optierecht geeft een hogere verwachte uitkering, Klaas zal kiezen voor het optierecht. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 12  Grafiek 1, bij een lineaire hypotheek wordt jaarlijks een vast bedrag afgelost, de schuld 
daalt rechtlijnig. 
Grafiek 3, door de jaarlijkse aflossingen dalen ook de jaarlijkse brutolasten (rentelasten). 
 
Maximumscore 2 

 13  Naast een rentedeel bestaan de maandelijkse betalingen uit een spaardeel en een 
verzekeringspremie (overlijdensrisico). 
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 14   Project Sunshine:  

   • jaarlijkse afschrijving: 4.000.000
4

 = 1.000.000   1  

• cashflow 1e jaar: 1.000.000 – 200.000 =    800.000 
cashflow 2e jaar: 1.000.000 + 200.000 = 1.200.000 
cashflow 3e jaar: 1.000.000 + 260.000 = 1.260.000 
cashflow 4e jaar: 1.000.000 + 350.000 = 1.350.000  1  
 
Maximumscore 3 

 15  Project Sunshine: 
• Contante waarde cashflows 800.000 × 1,065−1 + 1.200.000 × 1,065–2 + 1.260.000 × 1,065–3 

+ 1.350.000 × 1,065–4 = 3.901.640,88  2  
 

• Netto contante waarde Sunshine: 3.901.640,88 – 4.000.000 = € 98.359,12 negatief 
 Netto contante waarde Moonshine: 3.977.317 – 4.000.000 = € 22.683,- negatief  1  

 
Maximumscore 1 

 16  De netto contante waarde van beide projecten is negatief, Invest N.V. zal geen van beide 
projecten kiezen (de gewenste minimale vergoeding van 6,5% wordt niet behaald). 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 1 

 17  productbeleid: het assortiment wordt uitgebreid 
 
Maximumscore 1 

 18  uit de zinsnede: “De openstelling wordt ondersteund door de gehele branche” 
 
Maximumscore 1 

 19  uit de zinsnede: “zullen de bezoekers een gratis zakje met bloemzaden ontvangen bij 
aankoop van een boeketje bloemen” 
 
Maximumscore 2 

 20  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• International Flower N.V. kan voor de nieuwe siergewassen de afroompolitiek toepassen 

omdat zij voor een bepaalde periode het alleenverkooprecht krijgt. 
• Uit het marktonderzoek blijkt dat vooral trendy mensen de vernieuwende producten graag 

kopen voor een relatief hoge prijs. 
• De levenscyclus van de siergewassen is beperkt tot 2 of 3 jaar, dit is te kort om de 

penetratieprijspolitiek uit te voeren. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 21  opslagpercentage inkoopkosten: 920.000
17.480.000 + 920.000

 × 100% = 5% 

 
Maximumscore 4 

 22  inkoopprijs 3,80 

• opslag inkoopkosten 5
95

 × 3,80 = 0,20  1  

verkoopkosten    2,00 
  6,00 

• nettowinstopslag 20
80

 × 6,00 =    1,50  1  

• verkoopprijs € 7,50  1  
• De berekende verkoopprijs ligt beneden de maximaal gestelde verkoopprijs.  

Aan voorwaarde a wordt voldaan  1  
 
Maximumscore 3 

 23  verwachte brutowinst 35
135

 × 24.840.000 6.440.000 

verkoopkosten 15% × 24.840.000 3.726.000 
verwacht bedrijfsresultaat 2.714.000 
interestkosten 

7% × 8.150.000 + 6,5% × 2.400.000 2.200.000
2
+  + 120.000   840.000 

nettowinst € 1.874.000,- 
 
Maximumscore 3 

 24  Toelichting omzet: 24.840.000
12

 = 2.070.000 per maand = index 100 

Bedragen in duizenden euro’s 
Maand januari februari maart april mei juni 
Index van de omzet 60 120 70 110 150 110 
Omzet 1.242 2.484 1.449 2.277 3.105 2.277 
Debiteurenontvangsten 2.900 1.242 2.484 1.449 2.277 3.105 

januari: zie balans debiteurensaldo 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 7 

 25  Liquiditeitsbegroting “International Flower N.V.” voor het 1e en 2e kwartaal van 2003 
 

 1e kwartaal 2e kwartaal 
Ontvangsten:   

debiteuren  6.626.000  6.831.000 

totale ontvangsten:  6.626.000  6.831.000 

Uitgaven:   

crediteuren  3.750.000  4.710.000 

inkoopkosten  230.000  230.000 

verkoopkosten  901.000  931.500 

rente onderhandse lening    78.000 

aflossing onderhandse lening   200.000 

totale uitgaven  4.881.000  6.149.500 

liquiditeitsafname   

liquiditeitstoename  1.745.000  681.500 

stand liquide middelen begin kwartaal  490.000  2.235.000 

stand liquide middelen einde kwartaal  2.235.000  2.916.500 

 
Toelichting berekeningen: 

• crediteuren: 
1e kwartaal: balans + januari + februari = 1.200 + 850 + 1.700 = 3.750 
2e kwartaal: maart + april + mei = 1.000 + 1.570 + 2.140 = 4.710  

• rente onderhandse lening = 6,5% × 2.400.000 × 6
12  = 78.000 

 
Opmerking 
Per foutieve regel 1 punt in mindering brengen. 
 
Maximumscore 3 

 26  • voorwaarde a: hieraan wordt voldaan (zie vraag 22). 
• voorwaarde b: de verwachte winst zou volgens de voorwaarde 1,05 × 1.800.000 = 1.890.000 

moeten zijn. Volgens vraag 23 is de verwachte nettowinst 1.874.000. Aan voorwaarde b 
wordt niet voldaan. 

• voorwaarde c: uit de liquiditeitsbegroting blijkt dat op het eind van het 2e kwartaal meer 
dan de helft van het investeringsbedrag van € 4.000.000,- aanwezig is. Aan voorwaarde c 
wordt voldaan. 
conclusie: niet investeren want aan voorwaarde b wordt niet voldaan. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 27  werkelijk bezettingsresultaat = (225.000 – 240.000) × 5 = € 75.000,- nadelig  
 
Maximumscore 2 

 28  toegestane hoeveelheid grondstof voor 225.000 producten: 225.000 × 0,4 = 90.000 kg 
werkelijk verbruik: 90.000 + 2.250 = 92.250 kg 
 
Maximumscore 2 

 29  werkelijke grondstofprijs per kg 553.500
92.250

 = 6 

standaardprijs per kg 100%
120%

 × 6 = € 5,- 

 
Maximumscore 2 

 30  totaal resultaat: 
efficiencyverschil: 2.250 × 5 =  11.250,- nadelig 
prijsverschil: 92.250 × (6 − 5) =  92.250,- nadelig 
totaal resultaat grondstoffen € 103.500,- nadelig 
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

 31  boekwaarde = 3.000.000 – 3 × 3.000.000
20

 = € 2.550.000,- 

 
Maximumscore 1 

 32  Het eigen vermogen dat credit op de balans staat, neemt door de waardestijging toe. 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 1
Maandag 27 mei
9.00 –12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een boekje met informatie 
inclusief een formuleblad. 
Voor de uitwerking van de vragen 5 en 33 is een 
bijlage toegevoegd. 
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Opgave 1 

Michael Page is een wervings- en selectiebureau. Namens een bepaalde opdrachtgever is dit 
bureau op zoek naar personeel. 

Manager Performance Reporting 
...organisatorisch sterke coach en analyticus...

Onze opdrachtgever, gevestigd in de regio Eindhoven, behoort binnen de beleggingswereld 
tot de grootste en meest vooraanstaande organisaties. Het belegd vermogen bedraagt ruim 
€ 17 miljard en in totaal zijn er 170 personen werkzaam. Toenemende complexiteit van 
markten en producten, een gezonde groei van haar cliëntenportefeuille en een toenemende 
behoefte naar gedetailleerde up to date informatie, kenmerken de organisatie en vragen om 
verdere professionalisering. 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun curriculum vitae met begeleidend schrijven, onder 
vermelding van referentienummer LH/71564, bij voorkeur zenden per e-mail: 
lionhuijers@michaelpage.com of sturen naar Michael Page Finance, Postbus 765, 5600 AT 
Eindhoven, t.a.v. Lion W.P.A. Huijers. Voor nadere informatie kunt u met hem contact 
opnemen, telefoon: 040–2433735. 

Michael Page 
F I N A N C E  

www.michaelpage.nl 

Australië · China · Frankrijk · Duitsland · Hong Kong · Italië · Nederland · Nieuw-Zeeland · 

Singapore · Spanje · Groot-Brittannië · VS 

bron: NRC, 17 februari 2001 

Uit de advertentie blijkt dat de opdrachtgever voor het lezerspubliek anoniem wil zijn. 
1p 1  Noem een reden waarom een opdrachtgever anoniem wil zijn. 

Naast anonimiteit en kostenoverwegingen zijn er voor de opdrachtgever andere redenen om 
een wervings- en selectiebureau in te schakelen. 

2p 2  Noem twee andere redenen om een wervings- en selectiebureau in te schakelen in plaats van 
zelf personeel te selecteren en te werven. 

Behalve het inschakelen van een wervings- en selectiebureau en het werven van hoog 
opgeleid personeel door het zelf plaatsen van advertenties, zijn er nog andere 
wervingsmethoden. 

1p 3  Noem nog een andere wervingsmethode. 
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Opgave 2 

Brughel N.V. heeft voor de financiering van haar activa gebruik gemaakt van een 6% 
hypothecaire lening en een 7% onderhandse lening.  

Van de 6% hypothecaire lening is het volgende gegeven: 
• jaarlijks op 1 januari wordt de interest achteraf betaald. Tevens wordt op deze datum 

€ 50.000,– afgelost; 
• na de aflossing op 1 januari 2001 bedraagt de schuld € 800.000,–. 

Van de 7% onderhandse lening is het volgende bekend: 
• de 7% onderhandse lening wordt afgelost met gelijkblijvende annuïteiten van € 47.196,–; 
• de betaling van deze annuïteit vindt jaarlijks plaats op 31 december; 
• op 31 december 2001 bedraagt de schuld na betaling van de annuïteit € 429.857,–. 

2p 4  Bereken de uitgaven in 2002 die verbonden zijn aan de 6% hypothecaire lening. 
3p 5  Vul op de bijlage behorende bij deze vraag, het aflossingsplan van de 7% onderhandse 

lening in voor de jaren 2002 tot en met 2004 (alle bedragen mogen afgerond worden op 
gehele euro’s).

2p 6  Bereken het totale bedrag dat op de resultatenbegroting van 2002 van Brughel N.V. vermeld 
wordt in verband met de 6% hypothecaire lening en de 7% onderhandse lening. 

Opgave 3 

Bij deze opgave horen vier informatiebronnen. In informatiebron 1 zijn de leasemogelijkheden bij 
Mercedes-Benz opgenomen. In informatiebron 2 staat de door Taxa B.V. aangevraagde offerte van 
Mercedes-Benz. Deze offerte omvat 2 pagina’s. In informatiebron 3 staat de indeling van de balans van 
Taxa B.V. en in informatiebron 4 zijn die delen van de prijslijsten van Mercedes-Benz opgenomen die 
voor Taxa B.V. van belang zijn. 

Taxa B.V. is een taxionderneming in Alkmaar die zich niet alleen bezighoudt met het reguliere 
taxivervoer, maar ook met VIP-vervoer, koeriersdiensten en patiëntenvervoer op maat. 
Bij het patiëntenvervoer op maat worden de patiënten thuis opgehaald, naar het ziekenhuis 
gebracht en na behandeling weer thuisgebracht. 
Voor het patiëntenvervoer heeft Taxa B.V. een contract afgesloten met een particuliere 
ziektekostenverzekeraar. Dit contract levert zoveel extra werk op, dat het aantal taxiauto’s met 
(voorlopig) één wordt uitgebreid. Ook het aantal taxichauffeurs dat voor Taxa B.V. werkzaam is 
zal moeten worden uitgebreid. 

Alle taxichauffeurs zijn bij Taxa B.V. in vaste dienst en voor hen gelden een aantal „huisregels”. 
Zo dienen alle taxichauffeurs (zowel de mannelijke als de vrouwelijke) tijdens hun werk een 
driedelig pak te dragen. De mannen dragen daarbij een stropdas, de vrouwen een shawl. Ook geldt 
er een algeheel verbod voor mannelijke taxichauffeurs om oorringen te dragen. Vrouwelijke 
taxichauffeurs mogen wel oorringen dragen, maar evenals hun mannelijke collega’s geen zichtbare 
piercings.
In verband met de - toch al hoge - constante kosten van de onderneming wil de directie van 
Taxa B.V. liever geen nieuwe taxichauffeurs in vaste dienst nemen. De contracten die Taxa B.V. 
nieuwe taxichauffeurs wil voorleggen, worden met een vakbondsvertegenwoordiger besproken. 
De vakbondsvertegenwoordiger twijfelt aan de wettelijke mogelijkheid om mannen het dragen van 
oorringen te verbieden. 

1p 7  Op grond van welke wet twijfelt de vakbondsvertegenwoordiger aan het recht van Taxa B.V. 
om de mannelijke taxichauffeurs het dragen van oorringen te kunnen verbieden? 

2p 8  Is het juist dat de loonkosten van taxichauffeurs in vaste dienst altijd tot de constante kosten 
gerekend moeten worden? Motiveer het antwoord. 
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Van de Mercedes-Benz-dealer heeft Taxa B.V. een brochure ontvangen over de 
mogelijkheden van leasing (zie informatiebron 1) en een offerte voor een overeenkomst op 
basis van netto financiële leasing (zie informatiebron 2).

2p 9  Zal, uitgaande van een gelijke looptijd van het contract, ’Mercedes-Benz Leasing Nederland B.V.’ 
bij ’operationele service leasing’ een hoger of een lager maandelijks leasetarief in rekening 
brengen dan bij ’netto financiële leasing’? Motiveer het antwoord. 

1p 10  Wie draagt het risico van economische veroudering bij netto financiële leasing? 
2p 11  Waarin verschilt de in informatiebron 1 opgenomen netto operationele leasing van 

huurkoop? 
1p 12  Verklaar waarom Mercedes-Benz Leasing B.V. in deze offerte geen BTW heeft opgenomen. 
3p 13  Noem drie posten die op de balans van Taxa B.V. (zie informatiebron 3) vermeld staan, die 

door het sluiten van een overeenkomst op basis van een netto-financiële leasing in waarde 
veranderen. Motiveer het antwoord. 

Een taxionderneming is door de overheid vrijgesteld van Belasting Particulieren 
Motorvoertuigen (= BPM). Indien een taxi wordt geleasd, dient de leasemaatschappij de 
BPM aan de belastingdienst af te dragen. De leasemaatschappij brengt de BPM bij de 
taxionderneming in rekening en de taxionderneming vordert de BPM terug van de 
belastingdienst. Meestal brengt de leasemaatschappij de BPM bij de taxionderneming in 
rekening op het moment dat de taxionderneming de BPM kan terugvorderen. 

Hetzelfde type (Elegance) taxiauto, inclusief de bijkomende opties/accessoires, waarvoor de 
offerte is ontvangen, kan ook worden gekocht. Van de dealer is een prijslijst van de diverse 
typen Elegance en van de extra opties/accessoires ontvangen (zie informatiebron 4).

4p 14  Bereken het bedrag exclusief BTW dat Taxa B.V. moet betalen aan de dealer indien 
Taxa B.V. de auto koopt, van het type en uitvoering zoals die beschreven is in de offerte op 
basis van netto financiële leasing. 

Om een vergelijking te maken of een nieuwe taxiauto moet worden gekocht of geleasd, 
worden de maandelijkse lasten van netto financiële leasing vergeleken met de som van de 
afschrijvingskosten van de taxiauto en de interestkosten in verband met de financiering van 
de taxiauto bij aankoop. 
Taxa B.V. gaat uit van de volgende veronderstellingen: 

• de gebruiksduur (economische levensduur) van een taxiauto is 4 jaar; 
• de taxiauto wordt afgeschreven met gelijke maandbedragen; 
• de geschatte restwaarde van de taxiauto bedraagt € 6.000,– exclusief BTW; 
• door aankoop van de taxiauto stijgen de jaarlijkse interestkosten van Taxa B.V. tijdens de 

gebruiksduur van de taxiauto met gemiddeld € 2.400,–. 
2p 15  Bereken de maandelijkse afschrijvingskosten van de taxiauto indien Taxa B.V. deze zou 

kopen. 
2p 16  Zal Taxa B.V. op grond van kostenoverwegingen de taxiauto kopen of leasen op basis van 

netto financiële leasing? Motiveer het antwoord met behulp van een berekening. 
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Opgave 4 

 bron: folder „natuurlijk beter met Bloem”  

Het bovenstaande is overgenomen uit een door fabrikant Bloem uitgebrachte reclamefolder 
die in Nederland huis-aan-huis is verspreid. Alle kosten van de folder komen voor rekening 
van de fabrikant. In deze folder zijn dan ook uitsluitend „gezondheidsproducten” van deze 
fabrikant opgenomen. Een van deze producten is „Ambrazin”, een middel tegen 
examenvrees. 

2p 17  Welke vorm van marketingstrategie past fabrikant Bloem toe door het uitgeven en 
verspreiden van de folder? Motiveer het antwoord. 

1p 18  Tot welk onderdeel van de marketingmix wordt het merkenbeleid gerekend? 
2p 19  Toon aan dat Bloem gebruik maakt van pullstrategie. 
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Opgave 5 

De industriële onderneming Gelei B.V. heeft de verkoopprijs van haar product voor 2001 
als volgt vastgesteld: 

materiaalkosten: 10 kg à € 6,– per kg  € 60,00 
loonkosten: 0,3 uur à € 25,– per uur  € 7,50 
indirecte fabricagekosten: 0,5 machine-uur à € 40,– per uur € 20,00
fabricagekostprijs € 87,50 
variabele verkoopkosten € 7,50
commerciële kostprijs € 95,00 
winstopslag € 25,00
verkoopprijs per stuk exclusief BTW € 120,00 
BTW 19% € 22,80
verkoopprijs per stuk inclusief BTW € 142,80

Het machine-uurtarief bestaat uit: 
variabele machinekosten € 10,–; 
constante machinekosten € 30,–. 

De normale productie en afzet zijn 6.000 stuks per jaar. De verwachte productie en afzet 
voor 2001 zijn 5.500 stuks. Voor 2001 bedraagt het verwachte positieve bedrijfsresultaat 
€ 130.000,–. 

In de nacalculatie van 2001 staan de volgende gegevens: 
• werkelijke productie en werkelijke afzet: 5.000 stuks; 
• materiaal: verbruik 51.000 kg, waarvoor € 311.100,– is betaald;  
• loon: het aantal arbeidsuren is 1.440 uur geweest waarvoor € 38.400,– is betaald;  
• werkelijke indirecte fabricagekosten: € 104.600,–;  
• werkelijk aantal machine-uren: 2.500.  

2p 20  Bereken voor 2001 het prijsverschil op de materiaalkosten. Vermeld of dit verschil 
voordelig of nadelig is (zie formuleblad). 

2p 21  Bereken het efficiencyverschil op de loonkosten. Vermeld of dit verschil voordelig of 
nadelig is (zie formuleblad). 

2p 22  Bereken het bezettingsresultaat op de indirecte fabricagekosten. Vermeld of dit resultaat 
voordelig of nadelig is (zie formuleblad). 
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Opgave 6 

Bij deze opgave horen vier informatiebronnen, de informatiebronnen 5 tot en met 8. In de 
informatiebronnen 5, 6 en 7 zijn grafieken opgenomen betreffende de printer PM 346. In 
informatiebron 5 is de gerealiseerde afzet van 1996 tot en met 2001 en de verwachte afzet voor de 
jaren 2002 tot en met 2004 opgenomen. Informatiebron 6 bevat voor dezelfde perioden een grafiek 
van de gerealiseerde en verwachte jaaromzet. In informatiebron 7 is de break-evenafzet voor 2002 
grafisch bepaald. In informatiebron 8 staan gegevens betreffende een onderzoek naar de 
mogelijkheid om de printer PM 346 in 2002 te herpositioneren op de markt. 

In deze opgave wordt ervan uitgegaan dat het prijspeil van de productiekosten in de 
periode 1996–2004 niet verandert. In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 

Onderneming Prestom is producent van diverse soorten printers. Prestom heeft in de jaren  
1996–1999 een flinke groei doorgemaakt, veroorzaakt door het succes van de printer PM 346. De 
printer PM 346 werd, nadat het product werd gepatenteerd, op de markt gebracht om het 
verliesgevende type PM 235 te vervangen. 
Voor 1996, het introductiejaar van de printer PM 346, werd een afzet verwacht van 2.500 printers. 
Uiteindelijk werden in 1996 10.000 printers PM 346 verkocht.  
Het succes van de printer PM 346 zorgde in 1996 voor een aantal problemen die binnen de 
onderneming moesten worden opgelost. 

1p 23  Geef een voorbeeld van een logistiek probleem dat Prestom in 1996 heeft moeten oplossen 
dat veroorzaakt werd door het succes van de printer PM 346. 

Prestom heeft vanaf het op de markt brengen van de printer PM 346 voor deze printer een 
bepaalde prijspolitiek gevoerd.  

3p 24  Bereken met behulp van informatiebron 5 en 6 de verkoopprijs van de printer PM 346 die 
Prestom jaarlijks heeft vastgesteld in de periode 1996–2001. 

1p 25  Welke prijspolitiek kan Prestom in de periode 1996–2001 voor de printer PM 346 gevoerd 
hebben? Motiveer het antwoord. 

Uit informatiebron 7 valt af te leiden dat bij een verwachte afzet van 25.000 printers 
PM 346 in 2002 de verwachte totale kosten in dat jaar € 2.000.000,– zijn. 

3p 26  Toon dit aan met behulp van een berekening. 
2p 27  Bereken de constante en de variabele kosten per printer PM 346, uitgaande van een normale 

productie van 25.000 printers PM 346 per jaar. 
2p 28  Bepaal door middel van een berekening de break-evenafzet in 2002 van de printer PM 346 

(zie formuleblad).

Uit informatiebronnen 5 en 6 valt ook af te leiden dat de printer PM 346 in 2002 terecht zal komen 
in de eindfase van de levenscyclus. De directie wil de printer PM 346 door kleine technische 
aanpassingen gaan herpositioneren op de markt omdat de afdeling Research en Development 
kenbaar heeft gemaakt dat pas in 2005 een acceptabele opvolger (de PM 450) ontwikkeld is. 
De directie heeft in november 2001 een adviesbureau in de arm genomen met de opdracht om te 
onderzoeken welke maatregelen genomen zouden moeten worden om de printer PM 346 te 
herpositioneren en op de markt te brengen als de PM 346 C. Uit dit onderzoek is een voorstel 
gekomen (zie informatiebron 8).

7p 29  Bepaal met behulp van informatiebronnen 5 en 8 de verwachte bijdrage in de nettowinst van 
de printer PM 346 C voor de gehele periode 2002 tot en met 2004.  

3p 30  Geef aan of het verstandig is om de printer PM 346 ongewijzigd te handhaven of te 
herpositioneren en in de periode 2002–2004 op de markt te brengen als de PM 346C. Baseer 
het standpunt op de vergelijking van de verwachte nettowinstbijdragen bij het ongewijzigd 
handhaven van de PM 346 en het op de markt brengen van de PM 346 C. 

Naast de bijdrage in de nettowinst kunnen ook andere economische motieven een rol spelen 
bij de afweging om de PM 346 te herpositioneren of niet. 

1p 31  Noem een ander economisch motief om de printer PM 346 te herpositioneren. Motiveer het 
antwoord.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 

Handelsonderneming Dolfaan heeft de volgende balans per 1 april 2002 opgesteld. 

Debet Balans Dolfaan 1 april 2002 Credit 
Gebouwen €  500.000,– Eigen vermogen €  223.850,– 
Inventaris €  150.000,– 6% Hypothecaire lening €  400.000,– 
Voorraad  €  90.000,– 8% Onderhandse lening €  100.000,– 
Debiteuren €  178.500,– Voorzieningen €  20.000,– 
Te vorderen BTW €  51.300,– Te betalen BTW €  85.500,– 
Liquide middelen €  20.200,– Crediteur Slepijn €  160.650,–
 €  990.000,–  €  990.000,–

Overige gegevens Dolfaan. 
Handelsonderneming Dolfaan is een filiaalbedrijf van onderneming Slepijn. Dolfaan betrekt 
haar goederen uitsluitend via onderneming Slepijn. 
Slepijn stelt voor al haar goederen consumentenprijzen vast die door Dolfaan worden 
overgenomen. Voor alle goederen dient Dolfaan aan Slepijn een prijs te betalen die 40% 
onder de vastgestelde consumentenprijs exclusief BTW ligt. 
De BTW op alle ingekochte en verkochte goederen is 19%. 

Handelsonderneming Dolfaan wil voor het tweede kwartaal van 2002 een 
liquiditeitsbegroting opstellen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de volgende 
gegevens:

• alle inkopen en verkopen zijn regelmatig over de maanden van het kwartaal verdeeld;  
• alle inkopen en verkopen vinden op rekening plaats; 
• het verstrekte leverancierskrediet bedraagt 1 maand; 
• het genoten leverancierskrediet bedraagt 1,5 maand; 
• in het tweede kwartaal verwacht Dolfaan een omzet van € 630.000,– exclusief BTW; 
• op 30 juni 2002 bedraagt de verwachte voorraadwaarde € 72.000,–; 
• in het tweede kwartaal vindt de afdracht plaats van de over het eerste kwartaal 

verschuldigde BTW;  
• op 1 mei wordt op de 6% hypothecaire lening € 100.000,– afgelost, tevens wordt op deze 

datum de interest over het afgelopen halfjaar betaald; 
• de afschrijvingskosten op de gebouwen en machines bedragen 2% per kwartaal; 
• maandelijks voegt de onderneming € 1.000,– toe aan de voorziening onderhoud; 
• de overige uitgaven bedragen € 20.000,–. 

3p 32  Bereken het bedrag inclusief BTW, dat Dolfaan aan Slepijn moet betalen in verband met de 
door Slepijn in het tweede kwartaal van 2002 geleverde goederen. 

6p 33  Stel voor handelsonderneming Dolfaan voor het tweede kwartaal van 2002 een 
liquiditeitsbegroting op. Maak daarbij gebruik van de bijlage die bij deze vraag hoort. 

Einde 
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Formuleblad 
 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 20, 21, 22 en 28. 
 

 20  Prijsverschil = (standaardprijs – werkelijke prijs) × totale werkelijke hoeveelheid 
 

 21  Efficiencyverschil = (totale standaard hoeveelheid – totale werkelijke hoeveelheid ) × 
standaardprijs 
 

 22  Bezettingsresultaat = (normale productie – werkelijke productie) × 
productie normale

kosten constante totale  

 

 28  Break-evenafzet totale constante kosten
verkoopprijs per product variabele kosten per product 

=
−
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Leasemogelijkheden 
 
“Leasen bij Mercedes-Benz” 
 
Dat is inclusief betrokkenheid van uw vertrouwde Mercedes-Benz dealer. Bij uw keuze 
voor “het merk met de ster” heeft u al gekozen voor zijn betrokkenheid. Als u least bij de 
bron is uw dealer uw vertrouwde aanspreekpunt voor zowel de administratieve afhandeling 
als voor onderhoud en reparatie, de bandenvervanging, het schadeherstel en vervangend 
vervoer. Hij kent uw situatie het beste en zorgt er persoonlijk voor dat het gebruik van uw 
Mercedes-Benz professioneel wordt begeleid. 
Daarnaast kunt u, niet alleen in Nederland maar ook ver daarbuiten, rekenen op de steun 
van de Mercedes-Benz organisatie. 
“Leasen inclusief” dat is inclusief een goed advies voor de meest passende leasevorm. Wij 
bieden een uitgebreid scala aan leasevarianten, zowel voor financiële leasing als 
operationele leasing van nieuwe en gebruikte Mercedes-Benz personenwagens. Zoals: 
 
a: Operationele service leasing 
Voor een vast maandbedrag maakt u gebruik van uw Mercedes-Benz. Het is inclusief alle 
operationele kosten zoals reparatie, onderhoud, banden, verzekering, vervangend vervoer, 
houderschapsbelasting en desgewenst de brandstofadministratie. Operationele leasing is een 
“off balance” financiering, de auto staat niet bij u op de balans en u loopt geen 
exploitatierisico. U weet precies waar u aan toe bent. Dé oplossing voor een vaste, integrale 
en optimale kostprijs per kilometer. 
 
b: Netto operationele leasing 
Dit is een “off balance” leaseconstructie, waarbij u zelf onderhoud, reparaties en uw 
verzekering regelt. De Mercedes-Benz staat dus niet bij u op de balans en u loopt geen 
restwaarderisico. De maandelijkse kosten aan rente en afschrijving zijn gelijk. Aan het eind 
van de contractperiode kunt u gebruik maken van de koopoptie. 
 
c: Netto financiële leasing 
Een “on balance” financiering, waarbij het lease-object op uw balans wordt opgevoerd. U 
kunt de Mercedes-Benz voor het volledige bedrag financieren en de aflossingen worden 
afgestemd op uw specifieke wensen. Aan het eind van de lease-overeenkomst en na betaling 
van de slottermijn wordt u juridisch eigenaar van uw Mercedes-Benz. 
 
d: Financiële service leasing 
U combineert de voordelen van een honderd procent “on balance” financiering voor uw  
Mercedes-Benz én het gemak van een volledig servicepakket. 
 
 
 bron: Mercedes-Benz Leasing Nederland B.V. 

 

infornatie-

bron 1 
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Maakt deel uit van  
DaimlerChrysler  
Services (debis) AG 

 
Offerte netto financiële leasing 
pagina 1 
 

 
 

Mercedes-Benz Leasing Ned. B.V 
t.a.v. G. N. R. van Asperen 
Nevelgaarde 15–19 
3436 ZZ NIEUWEGEIN 

  Taxa  B.V. 
 t.a.v. de heer Th. A. in ’t Veld 
 Markt 25 
 1705 ZA  HEERHUGOWAARD 

  

 
Offerte Netto Financiële Leasing

 
Ref. G.N.R. van Asperen/184854 Nieuwegein, 29 september 2000 

 
MERCEDES-BENZ E200 CDI 
ELEGANCE 
2.2ℓ Dsl Sedan Cv 4d 116pk
Brandstof: Diesel 
Looptijd in maanden 48 
 

 
 
 
 
 

 
Prijs exclusief btw 
en inclusief 
afleveringkosten 
aanbetaling 
financiering 
slottermijn 
rente 
BPM-bedrag 

 
€ 
 
 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

 
48.481,18 
 
 
 5.204,80 
43.276,37 
 6.806,70 
 8.467,23 
13.483,62 

 
Catalogusprijs 
Korting auto 
Korting opties 

 
€ 

 
46.784,69 
3,00 % 
3,00 % 

Leasetarief per 
maand € 655,28 

 
 
Het leasetarief omvat de volgende componenten: 
– aflossing en rente 
 
Tarief is inclusief BPM - verrekening. 
De maandelijkse betalingen dienen te worden verricht volgens onderstaand schema: 
 
Maand: 
 

 
 
 
 

Nevelgaarde 15–19 telefoon (030) 605 93 11 ABN AMRO 55.50.17.478 
Postbus 728 telefax (030) 605 06 80 Rabo 30.00.17.598 
3430 AS  Nieuwegein ING 68.72.50.773 
  Postbank 5558187 
 

1 – 5 
6 
7 – 48 
 

€ 
€ 
€ 

655,28
14.138,90

655,28

Mercedes-Benz 
Leasing Nederland B.V 

informatie-

bron 2 
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Maakt deel uit van  
DaimlerChrysler  
Services (debis) AG 

Offerte netto financiële leasing 
pagina 2 
 
 

 
 
 
Ref. G.N.R. van Asperen/184854 
Mercedes-Benz Leasing Ned. B.V.  29 september 2000 
 
 
 
 

SPECIFICATIES EXTRA’S 
 
Opties: 
code omschrijving 
 
0985 METALLIC LAK 
0551 DIEFSTAL/INBR. ALARM 
0882 INTERIEURDETECTIE, ALLEEN CM CODE 551 
 
Accessoires: 
 
omschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze offerte wordt uitgebracht onder voorbehoud van financiële - en verzekeringsacceptatie door 
Mercedes-Benz Leasing Nederland B.V. De Algemene Voorwaarden Financiële Leasing Voertuigen 
zijn van toepassing op deze offerte. 
Mercedes-Benz Leasing is graag bereid u een exemplaar te verschaffen. 
 
Deze offerte is geldig t/m 29–10–2000. Veranderingen in de catalogusprijs van de auto zijn 
voorbehouden. Indien u gebruik wenst te maken van deze offerte, verzoeken wij u voor 
bovengenoemde datum contact op te nemen met de in de offerte genoemde dealer of met Mercedes-
Benz Leasing. 
 
Nevelgaarde 15–19 telefoon (030) 605 93 11 ABN AMRO 55.50.17.478 
Postbus 728 telefax (030) 605 06 80 Rabo 30.00.17.598 
3430 AS  Nieuwegein ING 68.72.50.773 
  Postbank 5558187 

Mercedes-Benz 
Leasing Nederland B.V.
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Indeling van de balans van Taxa B.V. 

 
Balans 

Debet Credit 
 
Vaste activa 
– immateriële vaste activa 
– materiële vaste activa 
– financiële vaste activa 
 
Vlottende activa 
– voorraden 
– vorderingen en overlopende activa 
– effecten 
 
Liquide middelen 

 
Eigen Vermogen 
– gestort en opgevraagd kapitaal 
– agio 
– herwaarderingsreserve 
– wettelijke en statutaire reserves 
– overige reserves 
– nettowinst 
 
Voorzieningen 
 
Langlopende schulden 
 
Kortlopende schulden 

 
 
Prijslijst van Mercedes-Benz van de 200 serie type Elegance, de prijslijst van de 
opties/accessoires bij aankoop en de overige kosten bij aankoop 
 
Prijslijst 200 serie type Elegance in euro’s 
 

Type auto Catalogusprijs 
exclusief BTW 

Catalogusprijs 
inclusief BTW BPM Consumentenprijs 

C 200 cdi  21.650,35  25.763,92  9.728,78  35.492,70 
C 200 kompressor  22.519,43  26.798,12  8.253,85  35.051,97 
E 200 cdi  26.294,15  31.290,04  11.827,78  43.117,82 
E 200  27.051,66  32.191,48  10.302,40  42.493,88 

 
 
Prijslijst opties/accessoires in euro’s 
 
Optie 
Code Omschrijving Catalogusprijs 

exclusief BTW 
Catalogusprijs 
inclusief BTW BPM Consumentenprijs

0550 Trekhaak, met 
afneembare kogelkop  769,61  915,84  0  915,84 

0551 Diefstal/inbraak alarm  260,92  310,49  117,98  428,47 
0581 Automatische 

airconditioning  628,94  748,44  284,07  1.032,51 

0882 Interieurdetectie  158,37  188,46  71,70  260,16 
0915 Grotere brandstoftank  68,97  82,07  31,31  113,38 
0985 Metallic lak  746,47  888,30  337,61  1.225,91 
0986 Designo Metallic lak  843,58  1.003,86  381,18  1.385,04 

 
 
 
Overige kosten bij aankoop per auto 

• verwijderingsbijdrage: € 68,94 (inclusief 19% BTW) 
• kosten rijklaarmaken: € 797,35 (inclusief 19% BTW) 

 

informatie-

bron 3 

informatie-

bron 4 
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Gerealiseerde jaarafzet en verwachte jaarafzet van printer PM 346 in de periode  
1996–2004 
 
 
 

informatie 

bron 5 
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Gerealiseerde jaaromzet en verwachte jaaromzet van printer PM 346 in de periode  
1996–2004 
 
 
 

informatie-

bron 6 
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Grafische weergave van de ontwikkeling van de totale dekkingsbijdrage van printer 
PM 346 in 2002 bij een verkoopprijs van € 120,– per printer PM 346 
 
 

informatie-

bron 7 
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   Legenda:
   A = de lijn van de totale dekkingsbijdrage1) van printer PM 346 in 2002
   B = de lijn van de totale constante kosten van printer PM 346 in 2002
   C = de break-evenafzet van printer PM 346 in 2002

1) De dekkingsbijdrage per eenheid product wordt berekend door de verkoopprijs per
    eenheid product te verminderen met de totale variabele kosten per eenheid product.
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Onderzoek naar een herpositionering van de printer PM 346 (relevante fragmenten) 
 
Geachte directie, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek om onderzoek te verrichten naar een herpositionering van 
de printer PM 346 in de jaren 2002, 2003 en 2004 op haar afzetmarkt doen wij u het 
volgende voorstel toekomen. … 
 
… Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om de printer PM 346 te ’faceliften’. Essentieel 
is dat de afnemers een betere kwaliteit van de printer PM 346 wensen. De verbeterde versie 
van de PM 346 kan vanaf 1 januari 2002 op de markt gebracht worden onder de type 
aanduiding PM 346 C. Vanaf 1 januari 2002 moet de productie en de verkoop van de 
PM 346 gestaakt worden. De PM 346 C zal op 1 januari 2005 uit productie genomen 
moeten worden.  
De variable productiekosten van de printer PM 346 C zullen per printer € 34,– hoger zijn 
dan die van de PM 346. 
De printer PM 346 C kan gedurende de periode 2002 tot en met 2004 verkocht worden voor 
een prijs van € 140,– per stuk. 
 
… Er zal een intensieve reclamecampagne in het tweede kwartaal van 2002 moeten worden 
gevoerd. Deze reclamecampagne bestaat uit reclame op de televisie, op de radio en in drie 
landelijke dagbladen. Op de televisie zullen elke week van het tweede kwartaal twaalf 
tv-spotjes van een ½ minuut worden uitgezonden op de diverse commerciële zenders. De 
kosten per spotje zijn gemiddeld € 10.000,–. De reclame op televisie wordt ondersteund 
door reclame op de radio. Hier wordt per week dertig maal een spotje uitgezonden van 15 
seconden op diverse zenders. De kosten per spotje zijn gemiddeld € 500,–. Tenslotte wordt 
er in drie landelijke dagbladen op elke zaterdag van het tweede kwartaal van 2002 een 
advertentie van een halve pagina geplaatst. De gemiddelde prijs van een paginagrote 
advertentie bedraagt € 10.000,–. … 
 
… Verder is het aan te raden deze intensieve reclamecampagne van 2002 in 2003 en 2004 
een vervolg te geven in de maanden januari, april en september. Deze vervolgcampagne is 
dan minder intensief. De kosten van de vervolgcampagne zijn € 200.000,– per jaar. 
 
… Indien met bovenstaande gegevens rekening wordt gehouden kan men in 2002 op een 
afzet van de PM 346 C rekenen die 10.000 stuks hoger ligt dan de gerealiseerde afzet van 
de PM 346 in 2001. De afzet van de PM 346 C zal in 2003 dalen tot 32.500 stuks en in 2004 
tot 12.500 stuks.  
 
… Aangezien uw verwachtingen in 2005 overeenkomen met het door ons uitgevoerde 
onderzoek is het uit de markt nemen van de printer PM 346 C in 2005 reëel. … 
 
… De totale kosten van begeleiding, die door ons kantoor wordt uitgevoerd zijn € 75.000,– 
voor 2002 en voor de jaren 2003 en 2004 € 10.000,– per jaar. 
 
 

informatie-

bron 8 

Einde 
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Vraag 33 
 
Liquiditeitsbegroting Dolfaan 2e kwartaal 2002 
 

 
Ontvangsten: 
 

 

 
Debiteuren 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Totaal ontvangsten  
 

 

 
Uitgaven: 
 

 

 
Crediteuren 
 

 
 € 374.850,- 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Overige uitgaven 
 

 
 € 20.000,- 

 
Totaal uitgaven 
 

 

 
Toename / afname liquide middelen1) 

 

 

 
omcirkel het juiste antwoord 

 
 

 Bijlage bij de vragen 5 en 33 

noot 1 

Einde 
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 5 juni 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; 
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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 74 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) 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 een juist antwoord: 
• Om concurrenten niet te laten weten dat zij op zoek zijn naar bepaalde deskundigen. 
• Om eventuele onrust binnen de eigen onderneming te beperken. 

 
Maximumscore 2 

 2  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Het wervings- en selectiebureau heeft specialistische kennis in huis op het gebied van 

werving en selectie; 
• Het wervings- en selectiebureau heeft een databank van mogelijke kandidaten voor de 

vacature; 
• Het wervings- en selectiebureau kan gemakkelijker in contact treden met werknemers die 

werkzaam zijn bij de concurrent van de opdrachtgever. 
 
Maximumscore 1 

 3  voorbeelden van een juist antwoord: 
• werving onder eigen personeel (intern); 
• bemiddeling van centra voor werk en inkomen (arbeidsbureaus) en/of uitzendbureaus; 
• uitschrijven van prijsvragen voor aanstormend talent. 

 
Opgave 2 
 
Maximumscore 2 

 4  aflossing  50.000,– 
interestbetaling 6% van 800.000 =    48.000,– 
 € 98.000,– 
 
Maximumscore 3 

 5   
Jaar Schuld 1 januari Interest 7% Aflossing Schuld 31 december 
2002 429.857 30.090 17.106 412.751 
2003 412.751 28.893 18.303 394.448 
2004 394.448 27.611 19.585 374.863 

 
Maximumscore 2 

 6  6% × 750.000 + 30.090 = 45.000 + 30.090 = € 75.090,– 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 1  

 7  de Wet Gelijke Behandeling 
 
Maximumscore 2 

 8  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Ja, de loonkosten van taxichauffeurs in vaste dienst zijn constante kosten want 

taxichauffeurs zijn tijdens de ingeplande uren niet altijd productief. Er bestaat geen 
noodzakelijk verband tussen de uitgevoerde taxiritten en de loonkosten. 

• Nee, de loonkosten van taxichauffeurs in vaste dienst kunnen ook voor een deel variabel 
zijn want bij overwerk wordt vaak een oproepdienst toegepast. De chauffeurs krijgen dan 
alleen een arbeidsvergoeding voor de gemaakte taxiritten. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2  

 9  Hoger, want bij operationele service leasing betaalt Mercedes-Benz ook alle operationele 
kosten, bij netto financiële leasing komen de operationele kosten voor rekening voor Taxa B.V. 
 
Maximumscore 1  

 10  Taxa B.V. 
 
Maximumscore 2  

 11  Bij huurkoop wordt na betaling van de laatste termijn de auto automatisch eigendom van de 
koper, bij netto operationele leasing blijft de auto eigendom van de leasemaatschappij. 
 
Maximumscore 1 

 12  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Mercedes-Benz Leasing Nederland B.V. heeft de offerte opgesteld voor Taxa B.V.  

Taxa B.V. is een onderneming die op de hoogte is van de BTW-regeling. 
• Voor Taxa B.V. is de BTW geen kostenpost en dus minder relevant voor de besluitvorming. 

 
Maximumscore 3  
drie van de volgende 

 13  • (materiële) vaste activa, de taxi komt op de balans te staan; 
• liquide middelen, er is sprake van een aanbetaling; 
• langlopende schulden: Taxa B.V. heeft betalingsverplichtingen op lange termijn, de 

leasetermijnen voor het tweede tot en met het vierde jaar; 
• kortlopende schulden: Taxa B.V. heeft betalingsverplichtingen op korte termijn, de 

leasetermijnen voor het eerste jaar. 
 
Maximumscore 4  

 14  aankoopprijs Mercedes-Benz E 200 CDI 26.294,15 
optie 0985: metallic lak 746,47 
optie 0551: diefstal/inbraakalarm 260,92 
optie 0882: interieurdetectie 158,37 

verwijderingsbijdrage: 
119
100  × 68,94 57,93 

kosten rijklaarmaken: 
119
100  × 797,35            670,04 

totale aankoopprijs € 28.187,88 
 
Maximumscore 2 

 15  afschrijving:
48

.0006 28.187,88 −  = € 462,25 

 
Maximumscore 2 

 16  lasten bij kopen: 462,25 + 
12

2.400  = € 662,25 per maand  1  

lasten bij leasing: € 655,28 per maand 
Er wordt gekozen om de taxi te leasen  1  
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 17  Bloem past ongedifferentieerde marketingstrategie toe omdat de folder huis-aan-huis in 
Nederland verspreid is.  
 
Maximumscore 1 

 18  productbeleid 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 19  Omdat de folder door de fabrikant bij de consument verspreid wordt. 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 20  





 −

000.51
100.3116 × 51.000 = € 5.100,– nadelig 

 
Maximumscore 2 

 21  (5.000 × 0,3 – 1.440) × 25 = € 1.500,– voordelig  
 

Maximumscore 2 
 22  normaal aantal machine-uren: 6.000 × 0,5 = 3.000 

(3.000 – 2.500) × 30 = € 15.000,– nadelig 
 
Opmerking 
Als het bezettingsresultaat berekend is met behulp van het aantal producten in plaats van 
het aantal machine-uren dit niet fout rekenen. 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 1 

 23  voorbeelden van een juist antwoord: 
• aanvoer van de benodigde grondstoffen/onderdelen op korte termijn; 
• opslagproblemen van grondstoffen/eindproducten. 

 
Maximumscore 3 

 24   
Jaar Omzet Afzet Prijs 
1996 € 3.500.000,– 10.000  € 350,–
1997 € 6.000.000,– 20.000  € 300,–
1998 € 8.750.000,– 35.000  € 250,–
1999 € 9.000.000,– 40.000  € 225,–
2000 € 8.500.000,– 42.500  € 200,–
2001 € 6.000.000,– 37.500  € 160,–

 
Maximumscore 1 

 25  • Afroompolitiek, de verkoopprijzen zijn jaarlijks verlaagd opdat de afzet zou toenemen. 
of 

• Kosten georiënteerde prijspolitiek. Door een sterke groei van de afzet zijn de gemiddelde 
productiekosten gedaald. Dit voordeel heeft men aan de afnemers willen doorgeven. 
 
Maximumscore 3 

 26  1.800.000 = 25.000 × (prijs – variabele kosten) 
1.800.000 = 25.000 × 120 – totale variabele kosten 
1.200.000 = totale variabele kosten 
totale kosten: 800.000 + 1.200.000 =  € 2.000.000,– 
 
Maximumscore 2 

 27  constante kosten per product:
25.000

800.000  = € 32,–  1  

variabele kosten per product: 
25.000

1.200.000  = € 48,–  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 28  break-evenafzet = 
48 120

800.000
−

 = 11.111 (of 11.112)  

 
Maximumscore 7 

 29  verwachte nettowinstbijdrage 2002, 2003 en 2004: 
totale opbrengsten 2002, 2003 en 2004: 
{(37.500 + 10.000) + 32.500 + 12.500)} × 140 = 92.500 × 140 = 12.950.000,–  2  
totale kosten:  
productiekosten 2002, 2003 en 2004: 
3 × 800.000 + 92.500 × (48 + 34) = 9.985.000,–  1  
reclamekosten: 
adviesbureau: begeleiding 
75.000 + 10.000 + 10.000 =  95.000,–  1  
reclamecampagne 2002, 2003 en 2004: 

(13 × 12 × 10.000) + (13 × 30 × 500) + 





 ××

2
10.000  3  13  + 2 × 200.000 = 2.350.000,–   2  

   12.430.000,– 
een positieve bijdrage in de nettowinst van €    520.000,–  1  
 
Maximumscore 3 

 30  nettowinstbijdrage indien PM 346 gehandhaafd blijft: 
totale opbrengsten: 3.000.000 + 1.000.000 + 500.000 =     4.500.000,–  1  
totale kosten: 3 × 800.000 + 40.000 × 48 =    4.320.000,–  1  
bijdrage nettowinst:   €   180.000,– 
 

Keuze herpositioneren, want herpositioneren geeft een hogere nettowinstbijdrage   1  
 
Maximumscore 1 

 31  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Door de PM 346 C op de markt te brengen heeft Prestom een grotere afzet op de markt in 

de jaren 2002 tot en met 2004 (behoud van marktaandeel). 
• Prestom komt tegemoet aan de wensen van de afnemers (klantenbinding). 

 
Opgave 7 
 
Maximumscore 3  

 32  inkoopwaarde van de omzet: 60% × 630.000 = 378.000 
waarde ingekochte goederen exclusief BTW: 378.000 + 72.000 – 90.000 = 360.000 
waarde ingekochte goederen inclusief BTW: 360.000 × 1,19 = € 428.400,– 

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 6  

 33  Liquiditeitsbegroting Dolfaan 2e kwartaal 2002 
 
 
 
 
 

      2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1  
 
 

      1  
 
 

      1  
 
 
 
 
 
 
 
 

      1  
 
 

 

 

 
Toelichting op bedragen 

Debiteuren: 
3
2  × 630.000 × 1,19 + 178.500 

Opmerking 
Voor elke ten onrechte opgevoerde post 1 punt in mindering brengen, met een maximum van 
3 punten. 
 
 

 

 
Ontvangsten: 
 

 

 
Debiteuren 
 

 
 € 678.300,– 

 
Totaal ontvangsten  
 

 
 € 678.300,– 

 
Uitgaven: 
 

 

 
Crediteuren 
 

 
 € 374.850,– 

 
Afdracht BTW 
 

 
 € 34.200,– 

 
Aflossing hypotheek 
 

 
 € 100.000,– 

 
Interest hypotheek 
 

 
 €  12.000,– 

 
Overige uitgaven 
 

 
 € 20.000,– 

 
Totaal uitgaven 
 

 
 € 541.050,– 

 
Toename liquide middelen 
 

 
 € 137.250,– 

 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

13.30 –16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 

berekening gevraagd wordt, worden aan het 

antwoord geen punten toegekend als deze 

verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, 

voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  

Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 

gevraagd en er worden meer dan twee 

redenen gegeven, dan worden alleen de 

eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 34 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Bij dit examen hoort een boekje met informatie 

inclusief een formuleblad. Voor de uitwerking van 

vraag 10 is een bijlage toegevoegd. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 

Intel waagt gokje met solide merknaam 

Intel gaat consumentenproducten op de markt brengen. Deze week presenteert de 

chipfabrikant een digitale walkman en de WebTablet, een draadloos schermpje waarmee je 

vanuit de keuken of vanaf de bank op Internet kunt surfen. Eerder al lanceerde het bedrijf 

het draadloze toetsenbord en een digitale camera. 

Het Amerikaanse concern hoopt gebruik te kunnen maken van het imago dat het opbouwde 

met de ‘Intel Inside’ reclamecampagne. Een computer met een Intelprocessor is een 

betrouwbare computer, luidde de boodschap. De campagne sloeg aan. Tegenwoordig zit in 

bijna 90 procent van de pc’s een Intelprocessor. 

Omdat de pc-markt steeds langzamer groeit en consumenten bovendien minder behoefte 

hebben aan nog snellere processoren, heeft Intel besloten zijn bakens te verzetten. In de 

nieuwe producten spelen de chips van Intel een belangrijke rol. Het belangrijkste argument 

voor de nieuwe producten is dat de handel daarin - volgens Intel - veel sneller groeit dan de 

pc-markt. Maar kun je een merknaam zomaar voor een ander product gebruiken?  

bron: De Volkskrant 

2p 1  In welke fase van de productlevenscyclus bevindt de personal computer (pc) zich volgens 

het krantenartikel? Motiveer het antwoord. 

Intel gaat consumentenproducten als de digitale walkman en de WebTablet op de markt 

brengen onder de merknaam Intel. Zij zullen via de gebruikelijke kanalen (groothandel en 

detailhandel) op de consumentenmarkt gebracht worden.  

1p 2  Tot welk onderdeel van de marketingmix wordt het merkenbeleid gerekend? 

2p 3  Geef twee voordelen die Intel heeft van het op de markt brengen van zijn 

consumentenproducten onder de merknaam Intel. 

Opgave 2 

In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 

Van handelsonderneming Veld zijn over 2001 de volgende gegevens bekend: 

• de omzet bedraagt € 85.358.000,–; 

• alle in 2001 verkochte goederen zijn afgeleverd;  

• de brutowinst is 30% van de omzet; 

• de variabele bedrijfskosten zijn € 7.468.825,–; 

• de variabele bedrijfskosten zijn rechtevenredig met de omzet;  

• de constante bedrijfskosten zijn € 6.375.000,–; 

• de waarde van de voorraad op 1 januari 2001 bedraagt € 4.300.000,–; 

• de waarde van de voorraad op 31 december 2001 bedraagt € 4.650.000,–; 

• alle in 2001 ingekochte goederen zijn ontvangen. 

2p 4  Bereken de nettowinst van Veld over 2001. 

2p 5  Bereken voor welk bedrag Veld in 2001 goederen heeft ingekocht. 

1p 6  Druk de variabele bedrijfskosten uit in een percentage van de omzet. Antwoord in ten 

minste twee decimalen. 

1p 7  Bereken met behulp van het antwoord van vraag 6 de break-evenomzet voor 2001 (zie

formuleblad).
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Opgave 3 

Bij deze opgave horen zes informatiebronnen. In informatiebron 1 staat een 

bedrijfstakanalyse van de burgerluchtvaart. In informatiebron 2 staan de verwachte 

marktgegevens over 2001 van Dutchfly N.V. en Arizan Air B.V. In informatiebron 3 staan 

gegevens van de vliegtuigen waarover Arizan Air B.V. in 2001 de beschikking heeft. In 

informatiebron 4 staan gegevens betreffende de verwachte winst- en verliesrekening 2001 

van Dutchfly N.V. en Arizan Air B.V. en in informatiebron 5 staat van beide ondernemingen 

de balans per 1 januari 2001. In informatiebron 6 zijn enkele financiële kengetallen per 

1 januari 2001 opgenomen. 

De bedrijfstak van de burgerluchtvaart wordt momenteel gekenmerkt door een heftige 

concurrentiestrijd tussen de luchtvaartmaatschappijen. Dit gaat gepaard met faillissementen, 

overnames en fusies. 

Luchtvaartmaatschappij Dutchfly N.V. is een onderneming met Amsterdam als thuishaven. 

Zij heeft het voornemen om de luchtvaartmaatschappij Arizan Air B.V. over te nemen.  

Arizan Air B.V. is gevestigd op Curaçao en biedt haar vliegdiensten op meerdere 

continenten aan. Arizan Air B.V. staat erom bekend aan boord minimale service te 

verlenen. Er worden tijdens de vlucht alleen frisdranken geserveerd. 

Dutchfly N.V. heeft twee motieven om Arizan Air B.V. over te nemen: 

• het verbeteren van zijn marktpositie; 

• het realiseren van kostenreducties. 

1p 8  Op welke manier kan Dutchfly N.V. via een overname van Arizan Air B.V. zijn 

marktpositie verbeteren? Maak bij het beantwoorden van de vraag gebruik van 

informatiebron(nen) 1 en/of 2. 

1p 9  Geef een voorbeeld van een kostenreductie ten gevolge van een overname van een 

luchtvaartmaatschappij door een andere luchtvaartmaatschappij. 

Dutchfly N.V. wil de overname van Arizan Air B.V. eind 2001 realiseren. Dutchfly N.V. 

wil alle geplaatste aandelen van Arizan Air B.V. in handen krijgen door middel van een 

aandelenruil met een eventuele bijbetaling in contanten. De directie van Arizan Air B.V. 

ziet de overname door Dutchfly N.V. als zeer positief en is bereid om Dutchfly N.V. inzage 

te geven in haar financiële gegevens. 

Arizan Air B.V. stelt zijn balans per 1 januari 2001, zijn verwachte winst- en 

verliesrekening over 2001 en andere gegevens beschikbaar aan de accountants van 

Dutchfly N.V. Om een betere beoordeling mogelijk te maken, wordt de structuur van de 

balans en de winst- en verliesrekening van Arizan Air B.V. zodanig opgezet dat deze direct 

vergelijkbaar is met die van Dutchfly N.V. 

6p 10  Vul op de bijlage die bij deze vraag hoort, de verwachte winst- en verliesrekening over 

2001 van Arizan Air B.V. in. Maak daarbij gebruik van de informatiebronnen 2, 4 en 5. 
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In een vergadering van de directies van Dutchfly N.V. en Arizan Air B.V. op 

15 februari 2001 heeft de directie van Dutchfly N.V. meegedeeld dat, indien aan de onder 

a, b en c genoemde voorwaarden voldaan wordt, Dutchfly N.V. onderstaand bod op de 

aandelen Arizan Air B.V. zal uitbrengen. 

Het bod luidt als volgt: tegen inlevering van vier aandelen Arizan Air B.V. ontvangen de 

aandeelhouders van Arizan Air B.V. drie aandelen Dutchfly N.V. en een bedrag van € 542,– 

in contanten.  

De door de directie van Dutchfly N.V. gestelde voorwaarden zijn: 

a de verwachte gemiddelde bezettingsgraad van de vliegtuigen van Arizan Air B.V. moet in 

2001 minimaal 70% zijn; 

b de solvabiliteit op 1 januari 2001 en de verwachte rentabiliteit van het totaal geïnvesteerd 

vermogen over 2001 van Arizan Air B.V. moeten minimaal gelijk zijn aan die van 

Dutchfly N.V.; 

c het geplaatste aandelenkapitaal van Dutchfly N.V. mag maximaal met 40% toenemen om 

de overname van Arizan Air B.V. te financieren. 

2p 11  Bereken met behulp van de informatiebronnen 2 en 3 de verwachte gemiddelde 

bezettingsgraad van de vliegtuigen van Arizan Air B.V. in 2001 (zie formuleblad).

2p 12  Bereken het solvabiliteitspercentage van Arizan Air B.V. op 1 januari 2001 (zie

formuleblad).

2p 13  Bereken de verwachte rentabiliteit van het totaal geïnvesteerd vermogen (RTV) van  

Arizan Air B.V. over 2001 (zie formuleblad).

1p 14  Noem een reden waarom Dutchfly N.V. de noodzakelijke uitbreiding van het geplaatst 

aandelenkapitaal voor de overname wil beperken tot maximaal 40%. 

2p 15  Bereken hoeveel aandelen Dutchfly N.V. moet uitgeven als alle op 1 januari 2001 

geplaatste aandelen van Arizan Air B.V. volgens het voorstel van 15 februari 2001 

omgeruild worden tegen aandelen Dutchfly N.V. 

3p 16  Bepaal aan de hand van alle door Dutchfly N.V. gestelde voorwaarden, of Dutchfly N.V. 

het bod op de aandelen Arizan Air B.V., zoals op de vergadering van 15 februari 2001 is 

meegedeeld, zal uitbrengen. 
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Opgave 4 

Uw lening wordt bij ons discreet 

en snel geregeld!
• Voor auto, boot, caravan of woningverbetering tot € 250.000,–. 

• Desgewenst bij u thuisbezorgd. •Meestal kwijtschelding bij overlijden. 

• Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. •Maatwerk naar persoonlijke omstandigheden.  

PERSOONLIJKE LENING

Bedrag 

in handen 

Te betalen 

per maand 

Effectieve rente 

op jaarbasis 

Rente 

per maand 

Theoretische 

looptijd 

 € 34.000,– € 266,– 6,9% 0,561% 180 mnd 

 € 64.000,– € 503,– 6,9% 0,561% 180 mnd 

 € 94.000,– € 738,– 6,9% 0,561% 180 mnd 

 € 114.000,– € 975,– 6,9% 0,561% 180 mnd 

2
e
 HYPOTHEEK 

Bedrag 

in handen 

Per maand zonder 

belastingvoordeel 

Per maand met 

belastingvoordeel 

Effectieve rente 

op jaarbasis 

Rente per 

maand 

 € 44.000,– € 247,–  € 118,– 6,9% 0,561% 

 € 74.000,– € 415,–  € 199,– 6,9% 0,561% 

 € 104.000,– € 583,–  € 279,– 6,9% 0,561% 

Aflossingsvrij. Voorbeelden per maand met belastingvoordeel bij 52% IB, alleen bij besteding 

voor eigen woning en tuin. 

DOORLOPEND KREDIET 

Bedrag 

in handen 

Te betalen 

per maand 

Effectieve rente 

op jaarbasis 

Rente per 

maand 

Theoretische 

looptijd 

 € 24.000,– € 240,– 6,9% 0,561% 147 mnd 

 € 34.000,– € 340,– 6,9% 0,561% 147 mnd 

 € 54.000,– € 540,– 6,9% 0,561% 147 mnd 

 € 84.000,– € 840,– 6,9% 0,561% 147 mnd 

Flexwerkers die lenen? !!!!! Vanaf nu kan dat bij ons. 

bron: naar een advertentie 

1p 17  Bereken het totale bedrag dat aan rente betaald wordt als iemand een persoonlijke lening 

van € 64.000,– afsluit met een looptijd van 180 maanden. 

2p 18  Toon met behulp van een berekening aan dat op basis van samengestelde interest een rente 

van 0,561% per maand overeenkomt met (afgerond) 6,9% per jaar. 

1p 19  Welk verschil bestaat er tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet? 
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Opgave 5 

In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 

Speelgoedfabriek Kidstoys overweegt om de productie en verkoop van steppen ter hand te 

nemen. Om het steppenproject te realiseren is een investeringsplan opgesteld waarin onder 

andere de volgende gegevens zijn opgenomen: 

• het investeringsbedrag bedraagt € 5.000.000,–; 

• de looptijd van het project is 5 jaar en de restwaarde na 5 jaar is nihil; 

• de investering wordt met jaarlijks gelijke bedragen afgeschreven; 

• de constante kosten, exclusief afschrijvingen, zijn € 1.000.000,– per jaar; 

• de variabele kosten zijn € 25,– per step; 

• de verkoopprijs is € 75,– per step; 

• de gemiddelde jaarlijkse afzet is 50.000 steppen; 

• de vennootschapsbelasting is 35% van de nettowinst; 

• bij de berekeningen gaat men ervan uit dat men de cashflows aan het eind van elk jaar 

ontvangt. 

Om een besluit te nemen of het steppenproject wel aanvaardbaar is, berekent het 

management de netto contante waarde van de investering waarbij een rendementseis van 

7% per jaar geldt.  

Hiertoe berekent het management eerst de jaarlijkse cashflow van het steppenproject. 

3p 20  Bereken de jaarlijkse cashflow van het steppenproject (zie formuleblad).

3p 21  Bereken de netto contante waarde van bovengenoemde investering (zie formuleblad).

1p 22  Geef een gemotiveerd oordeel over de aanvaardbaarheid van het steppenproject. 

Opgave 6 

Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen, de informatiebronnen 7 tot en met 11.  

In informatiebron 7 staat de prognose van het aantal op te vangen kinderen door 

‘Assepoester’ in 2002. In informatiebron 8 staan de salarisschalen sector Kinderopvang.  

In informatiebron 9 staan de balans per 31 december 2001 en de resultatenrekening over 

2001 van kindercentrum ‘Assepoester’. In informatiebron 10 is een overzicht opgenomen 

van de verwachte kosten en in informatiebron 11 een overzicht van de verwachte 

opbrengsten voor het jaar 2002 van Kindercentrum ‘Assepoester’. 

Kindercentrum ‘Assepoester’ is een van de zes gecertificeerde kindercentra in de gemeente 

Nieuwegein. Het kindercentrum ‘Assepoester’ voorziet in de behoefte van opvang van 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. In het kindercentrum ‘Assepoester’ wordt gewerkt 

met twee strikt gescheiden groepen, namelijk de groep 0 tot 4-jarigen en de groep  

4 tot 13-jarigen. 

In augustus 2001 wordt het bestuur van het kindercentrum ‘Assepoester’ benaderd door het 

bestuur van het nabijgelegen kindercentrum ‘Pinokkio’ met de vraag of ‘Assepoester’ de 

kinderen, die door het kindercentrum ‘Pinokkio’ worden opgevangen, kan overnemen. 

(‘Pinokkio’ zal zijn deuren moeten sluiten in verband met een niet sluitend te krijgen 

begroting voor het jaar 2002.) 

Het bestuur van ‘Assepoester’ heeft aan de overname van de kinderen van ‘Pinokkio’ de 

voorwaarde verbonden dat tengevolge van de overname de tarieven van de ouderbijdragen 

van ‘Assepoester’ in 2002 niet extra mogen toenemen. Nader onderzoek heeft uitgewezen 

dat zonder overname van ‘Pinokkio’ de tarieven van de ouderbijdragen in 2002 ten opzichte 

van 2001 met 5% zouden moeten stijgen om de begroting sluitend te krijgen. 

Uit het nader onderzoek van ‘Assepoester’ blijkt ook dat met alleen een aanpassing in de 

personele bezetting de kinderen van ‘Pinokkio’ in 2002 kunnen worden opgevangen. 

In het jaar 2001 werken bij het kindercentrum ‘Assepoester’ vijf leidsters. Twee leidsters 

ontvangen het salaris van schaal 16 CAO Kinderopvang en drie leidsters het salaris van 

schaal 10 van de CAO Kinderopvang. Alle leidsters bij ‘Assepoester’ werken 36 uur per 

week.
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Volgens de CAO Kinderopvang hebben alle leidsters met een aanstelling van voor  

1 januari 2002 recht op een salarisverhoging met één schaalpunt. Eventueel nieuw aan te 

stellen personeel per 1 januari 2002 wordt gesalarieerd volgens schaal 8. 

1p 23  Wat is het voordeel voor een werkgever als voor het personeel een CAO geldt? 

2p 24  Geef twee redenen waarom de leidsters bij het kindercentrum ‘Assepoester’ verschillend 

worden gesalarieerd. 

Met behulp van informatiebron 7 kan worden bepaald hoeveel leidsters ‘Assepoester’ per 

dagdeel minimaal nodig heeft om alle kinderen van beide kindercentra op te kunnen 

vangen. Bij de inzet van leidsters moeten kindercentra voldoen aan de in informatiebron 7 

vermelde wettelijke eisen. 

3p 25  Toon met behulp van een berekening aan dat er minimaal zes leidsters nodig zijn als 

‘Assepoester’ in 2002 de kinderen van ‘Assepoester’ en ‘Pinokkio’ wil opvangen. 

3p 26  Bereken, met behulp van informatiebron 8, de totale loonkosten van de zes leidsters voor 

het kindercentrum ‘Assepoester’ voor het jaar 2002 (afronden op gehele euro’s naar boven).

In de informatiebronnen 9 en 10 wordt melding gemaakt van een 3,5% hypothecaire lening. 

1p 27  Wordt de 3,5% hypothecaire lening met behulp van annuïteiten afgelost? Motiveer het 

antwoord.

In informatiebron 10 valt te lezen dat de afschrijvingsbedragen van het gebouw worden 

aangewend voor de aflossing van de 3,5% hypothecaire lening. 

2p 28  Welke financiële overweging kan bij het bestuur van ‘Assepoester’ een rol gespeeld hebben 

om het aflossingsplan van de hypothecaire lening te koppelen aan het afschrijvingsplan van 

het gebouw? 

3p 29  Bepaal met behulp van informatiebron 10 de totale verwachte kosten (in gehele euro’s) voor 

het kindercentrum ‘Assepoester’ voor het jaar 2002.  

5p 30  Bepaal met behulp van informatiebronnen 7 en 11 de totale verwachte opbrengsten voor het 

kindercentrum in 2002 als de tarieven van de ouderbijdragen in 2002 ten opzichte van 2001 

niet verhoogd worden. 

3p 31  Zal het bestuur van het kindercentrum ‘Assepoester’, rekening houdend met de gestelde eis 

dat de ouderbijdragen met maximaal 5% mogen stijgen, besluiten om de kinderen van het 

kindercentrum ‘Pinokkio’ per 1 januari 2002 op te vangen? Motiveer het antwoord met een 

berekening. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 

In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 

Een industriële onderneming die slechts één soort product vervaardigt, heeft voor 2001 de 

volgende begroting opgesteld: 

• begrote productie en afzet: 375.000 stuks; 

• normale productie en afzet: 360.000 stuks; 

• variabele kosten bij de begrote productie en afzet: 

- grondstoffen: 1.125.000 kg à € 7,50;  

- directe lonen: 150.000 uur à € 37,50; 

• constante kosten: € 4.500.000,–; 

• verkoopprijs: € 75,– per stuk. 

4p 32  Bereken het begrote bedrijfsresultaat van 2001 met behulp van het begrote verkoopresultaat 

en het begrote bezettingsresultaat (zie formuleblad). Geef bij het begrote bedrijfsresultaat 

aan of het resultaat voordelig of nadelig is. 

Uit de nacalculatie van 2001 blijkt het volgende: 

• er zijn 350.000 producten geproduceerd en verkocht tegen de begrote verkoopprijs; 

• het werkelijke grondstofverbruik was 980.000 kg waarvoor € 8.775.000,– is betaald;  

• het werkelijk aantal arbeidsuren was 142.500 waarvoor € 5.308.125,– is betaald; 

• de constante kosten zijn overeenkomstig de begroting.  

2p 33  Bereken het werkelijke bedrijfsresultaat van 2001 door de totale opbrengsten te 

verminderen met de totale kosten. 

2p 34  Noem naast de afzet en de verkoopprijs twee algemene oorzaken waardoor een verschil kan 

ontstaan tussen een begroot en een werkelijk bedrijfsresultaat. 

Einde 
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Formuleblad  

Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 7, 11, 12, 13, 20, 21 

en 32. 

7  break-evenomzet = 
totale constante kosten

100%
brutowinstpercentage  variabele bedrijfskostenpercentage

×
−

11 bezettingsgraad = 

aantal verkochte tickets per jaar
100%

maximaal aantal te verkopen tickets bij een normaal aantal vluchten per jaar
×

12  solvabiliteitspercentage = 
eigen vermogen

100%
vreemd vermogen

×

13  RTV = 
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening + rentelasten

100%
totaal geïnvesteerd vermogen op 1 januari 2001

×

20  cashflow = nettowinst (uit gewone bedrijfsuitoefening) na belasting + afschrijvingskosten 

21  Cn = contante waarde van n termijnen 

n = aantal termijnbedragen waarover interest berekend wordt 

p = rentepercentage 

i = 
p

100

T = termijnbedrag  

Cn = 
( ) n

1 1 i
T

i

−− +
×

32  bezettingsresultaat = (begrote productie – normale productie) 
constante kosten

normale productie
×

Pagina: 1251Voor 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).



200029  33A 3 Lees verder

Bedrijfstakanalyse 

De bedrijfstak van de burgerluchtvaart kenmerkt zich in toenemende mate door een felle 

concurrentiestrijd. De voornaamste oorzaak hiervan is de liberalisatie, waardoor 

luchtvaartondernemingen meer wettelijke mogelijkheden hebben om te mogen vliegen op 

buitenlandse bestemmingen en er minder internationale tariefafspraken mogelijk zijn. 

Overheden hadden tot voor kort luchtvaartverdragen waarbij afgesproken werd hoeveel 

landingsrechten werden toegewezen aan bepaalde luchtvaartmaatschappijen uit een ander 

land. Er is steeds meer sprake van zogenaamde open skies overeenkomsten tussen de 

overheden van landen. Dit houdt in, dat er in principe geen wettelijke belemmeringen meer 

zijn om als luchtvaartmaatschappij te mogen vliegen tussen die landen. Echter, in de 

praktijk vormt de vaak beperkte capaciteit op de luchthavens hierbij een knelpunt. Een 

luchtvaartmaatschappij moet daarom over landingsrechten beschikken om op een bepaalde 

luchthaven te mogen landen. Deze worden toegewezen door de nationale overheid. 

Verwachte marktgegevens van Dutchfly N.V. en van Arizan Air B.V. in 2001 

A: Dutchfly N.V. 

Bestemming 
Verwachte afzet tickets 

( ×  1.000) 

Gemiddeld tarief per ticket 

in euro’s 

 Business Economy Business Economy 

Transatlantisch (Europa – VS)  50  300 500 200 

Europa (binnen Europa)  70  500 300 150 

Aziatisch (Azië + Australië)  12  200 700 300 

Noord–Amerika (binnen VS)  5  10 200 175 

Midden– en Zuid–Amerika  0  0 – – 

Afrika  2  8 900 400 

Totaal  139  1.018   

B: Arizan Air B.V. 

Bestemming 
Verwachte afzet tickets 

( ×  1.000) 

Gemiddeld tarief per ticket 

in euro’s 

 Business Economy Business Economy 

Transatlantisch (Europa – VS)  0  0 – – 

Europa (binnen Europa)  0  0 – – 

Aziatisch (Azië + Australië)  0  0 – – 

Noord–Amerika (binnen VS)  42  600 250 200 

Midden– en Zuid–Amerika  20  100 200 125 

Afrika  0  0 – – 

Totaal  62  700   

Gegevens van de vliegtuigen waarover Arizan Air B.V. in 2001 de beschikking heeft 

aantal beschikbare toestellen type B 720 15

aantal business-seats per toestel B 720 30

aantal economy-seats per toestel B720 200

normaal aantal vluchten per jaar per toestel 300

informatie- 

bron 1 

informatie- 
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Verwachte Winst- en Verliesrekening 2001 ( ×  € 1.000,–) 

 Dutchfly N.V. Arizan Air B.V. 

Bedrijfsopbrengsten 

Omzet tickets 

•Business class 

•Economy class 

 57.200 

 199.950 
……….

1)

……….
1)

Opbrengst deelnemingen    13.000    5.500

  270.150  ……….
1)

Bedrijfskosten 

Afschrijvingskosten 

•Vliegtuigen 

•Hangaar

 30.000 

 4.800 
……….

1)

 11.000 

Landingsrechten  5.000  2.000 

Leasekosten  7.500  0 

Onderhoudskosten  9.900  9.000 

Kerosinekosten  31.000  13.000 

Personeelskosten  75.000  50.000 

Cateringkosten  3.471 ……….
1)

Provisie reisbureaus  10.286 ……….
1)

Overige kosten    4.993   2.237,6

Totale bedrijfskosten  181.950  ……….
1)

Netto-omzetresultaat  88.200  ……….
1)

Rentebaten  0  0 

Rentelasten  53.200 ……….
1)

Financieringsresultaat  53.200  ……….
1)

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening  35.000  ……….
1)

1)
 dient nog berekend te worden 

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening. 

 Dutchfly N.V. Arizan Air B.V. 

afschrijving op gekochte 

vliegtuigen 

 5% van de 

aanschafwaarde 

rentelasten  zie balans met toelichting 

catering

per verkocht ticket wordt 

€ 3,– betaald aan een extern 

cateringsbedrijf 

per verkocht ticket wordt 

€ 0,20 betaald aan een 

extern cateringsbedrijf 

provisie reisbureaus in % 

van de verkoopwaarde van 

de door de reisbureaus 

verkochte tickets 

 5%  2% 

verkochte tickets via 

reisbureaus, in procenten 

van de afzet 

 80%  50% 

informatie- 

bron 4 
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Balans 1 januari 2001 na winstverdeling ( ×  € 1.000,–) 

Debet Dutchfly 

N.V.

Arizan Air 

B.V

Credit Dutchfly 

N.V.

Arizan Air 

B.V.

Vliegtuigen

Afschrijving 

Hangaar

Landingsrechten 

Deelnemingen

Voorraad onderdelen 

Voorraad kerosine 

Nog te ontvangen bedragen 

Vooruitbetaalde bedragen 

Liquide middelen 

600.000

220.000

380.000

197.000

50.000

205.000

5.000

2.000

0

8.000

    3.000

850.000

300.000

 90.000

210.000

95.000

43.000

35.000

3.000

2.000

7.000

14.000

    1.000

410.000

Aandelenvermogen 

Aandelen in portefeuille 

Reserves

6% Hypothecaire lening 

8% Obligatielening 

Voorzieningen

Crediteuren 

Te betalen bedragen 

Rekening courant krediet 

400.000

110.000

290.000

50.000

250.000

200.000

10.000

12.000

16.000

22.000

850.000

200.000

 60.000

140.000

190.000

20.000

10.000

6.000

0

35.000

9.000

410.000

Toelichting op de balansen: 

• de nominale waarden van zowel de aandelen Dutchfly N.V. als van Arizan Air B.V. 

bedragen € 100,–; 

• de 6% hypothecaire lening van Arizan Air B.V. is een aflossingsvrije hypotheek; 

• Arizan Air B.V. lost jaarlijks op 1 juli € 1.000.000,– af op de 8% obligatielening;  

• voor Arizan Air B.V. bedragen in 2001 de rentelasten van het kort vreemd vermogen 

€ 2.040.000,–. 

Financiële kengetallen op 1 januari 2001 (afgerond op gehele procenten)

 Dutchfly N.V. Arizan Air B.V. 

solvabiliteitspercentage 67% ……
1)

rentabiliteit van het geïnvesteerd totaal 

vermogen (RTV) 
10% ……

1)

1)
 dient nog berekend te worden 
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Prognose van het aantal op te vangen kinderen door het kindercentrum ‘Assepoester’ 

voor het jaar 2002, als alle kinderen van het kindercentrum ‘Assepoester’ en 

‘Pinokkio’ zouden worden opgevangen door het kindercentrum ‘Assepoester’. 

Prognose van het aantal kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (inclusief bedrijfsplaatsen)

dat voor opvang aangemeld zal worden. De prognose geldt voor het gehele jaar met 

uitzondering van 3 weken zomervakantie.

Dagdeel Tijd Leeftijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend 7.00 – 12.30 0 - 4 jaar 12 20  12 20 14 

Middag 12.30 – 18.30 0 - 4 jaar 13 14  7 15 11 

Prognose van het aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar dat voor opvang aangemeld 

zal worden. De prognose geldt voor het gehele jaar met uitzondering van 12 weken 

schoolvakantie.

Dagdeel Tijd Leeftijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend 7.00 –   8.30 4 - 13 jaar  9 14 4 15 9 

Middag 15.15 – 18.30 4 - 13 jaar  14 18 7 18 8 

Tijdens de schoolvakanties is er wel vraag naar kinderopvang voor de groep 4 tot 13 jaar 

maar voor het vaststellen van het aantal te benoemen leidsters wordt hier geen rekening mee 

gehouden. 

Wettelijke regels voor het inzetten van (groeps)leid(st)ers (vereenvoudigd):

Er moet steeds één groepsleid(st)er worden ingezet voor de opvang en verzorging van 

gelijktijdig en ten hoogste: 

  5 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 

10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar 

informatie- 

bron 7 
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Tabel van salarisschalen voor een 36-urige werkweek in de  

sector Kinderopvang, bedragen per maand in euro’s

Volgnummer 

schaal 

Salarisbedragen 

per 1-1-2001 

Salarisbedragen 

per 1-1-2002 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1.068 

1.122 

1.176 

1.203 

1.230 

1.258 

1.288 

1.316 

1.349 

1.389 

1.427 

1.468 

1.513 

1.560 

1.603 

1.650 

1.698 

1.744 

1.792 

1.839 

1.885 

1.929 

1.973 

2.017 

2.063 

1.074 

1.129 

1.183 

1.210 

1.237 

1.268 

1.296 

1.324 

1.357 

1.398 

1.436 

1.477 

1.522 

1.569 

1.612 

1.659 

1.708 

1.754 

1.802 

1.849 

1.897 

1.941 

1.985 

2.030 

2.077 

Deze salarisschalen zijn exclusief 8% vakantiegeld. 

Het werkgeversaandeel in de sociale lasten is 15% van het salaris, verhoogd met het 

vakantiegeld.  

Balans per 31 december 2001 en de resultatenrekening over 2001 van het 

kindercentrum ‘Assepoester’ (bedragen in euro’s)

Debet Balans per 31 december 2001 Credit 

Gebouwen 

Inventaris 

Vorderingen 

Liquide middelen 

300.000 

25.000 

1.200 

    3.400

329.600

Eigen vermogen 

3,5% Hypothecaire lening 

Kortlopende schulden 

163.900 

160.000 

5.700 

            

329.60

Kosten Resultatenrekening over 2001 Opbrengsten 

Personeelskosten 

Huisvestingskosten 

Verzekeringen 

Huishoudelijke kosten 

Overige kosten 

Toevoeging eigen vermogen 

99.250 

13.600 

2.500 

5.800 

1.400 

    3.950

126.500

Bedrijfsplaatsen 

Ouderbijdragen 

Overige opbrengsten 

32.000 

89.400 

5.100 

            

126.500

informatie- 

bron 8 
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Overzicht van de totale verwachte kosten van het kindercentrum ‘Assepoester’ voor 

het jaar 2002, als alle kinderen van het kindercentrum ‘Assepoester’ en ‘Pinokkio’ 

zouden worden opgevangen door het kindercentrum ‘Assepoester’.

Kosten samenhangend met de salarissen 

Naast de kosten van de leidsters met een vast dienstverband zijn er ook kosten verbonden 

aan vijf vrijwilligers. Deze vijf vrijwilligers helpen gedurende het schooljaar (= veertig 

weken) bij de opvang van kinderen. Elke vrijwilliger ontvangt € 20,– per week aan 

onkostenvergoeding.  

De kosten van de salarisadministratie zijn op jaarbasis € 525,–.  

Huisvestingskosten 

Op het gebouw wordt jaarlijks € 5.000,– en op de inventaris wordt jaarlijks € 1.000,– 

afgeschreven. De afschrijvingsbedragen op het gebouw worden aangewend voor de 

aflossing op de 3,5% hypothecaire lening. Deze aflossing ad € 5.000,– wordt jaarlijks op 

1 januari samen met de verschuldigde interest van het afgelopen jaar betaald. 

De schuldrest van de 3,5% hypothecaire lening op 31 december 2001 is € 160.000,–. 

Verder moeten er aan belastingen, reinigingsrechten, energiekosten en schoonmaakkosten 

gemiddeld € 275,– per maand worden betaald. De telefoonkosten zijn gemiddeld € 83,– per 

twee maanden. 

Verzekeringen 

Voor 2002 rekent men voor WA-verzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, 

ziekteverlofverzekering en bestuursaansprakelijkheidsverzekering een premie van € 3.800,–. 

Huishoudelijke kosten 

Voor 2002 zijn de huishoudelijke kosten (verzorgingsmaterialen, babyluiers, etc.) € 8.000,– 

en de kosten van speelmaterialen zijn € 2.500,–. 

Overige kosten 

De niet nader gespecificeerde kosten zijn € 2.500,– op jaarbasis. 

informatie- 

bron 10 
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Overzicht van de totale verwachte opbrengsten van het kindercentrum ‘Assepoester’ 

voor het jaar 2002, als alle kinderen van het kindercentrum ‘Assepoester’ en 

‘Pinokkio’ zouden worden opgevangen door het kindercentrum ‘Assepoester’. 

Bedrijfsplaatsen 

Voor het jaar 2002 zijn er 6 volledige bedrijfsplaatsen verkocht, voor € 8.500,– per 

bedrijfsplaats. 

Een bedrijfsplaats is een opvangplaats voor een kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar die door 

een bedrijf bij een kindercentrum gekocht wordt. Een volledige bedrijfsplaats geeft recht op 

kinderopvang van 7.00 uur tot 18.30 uur gedurende vijf dagen per week. Het bedrijf kan het 

hele jaar gebruikmaken van deze bedrijfsplaats, met uitzondering van de dagen waarop het 

kindercentrum dicht is in verband met de zomervakantie. 

Ouderbijdragen (zie ook informatiebron 7) 

De ouders van 0 tot 4-jarigen en 4 tot 13-jarigen, die geen aanspraak kunnen maken op een 

bedrijfsplaats, betalen een vast bedrag voor kinderopvang volgens een tarievensysteem. 

Indien ‘Assepoester’ in 2002 de tarieven ten opzichte van 2001 niet verhoogt, zijn deze als 

volgt: 

Dagdeel Tijd Tarief 

Ochtend   7.00 – 8.30 € 5,– 

Ochtend   7.00 – 12.30 € 15,– 

Middag 12.30 – 18.30 € 15,– 

Middag 15.15 – 18.30 € 10,– 

Het kindercentrum ‘Assepoester’ is in 2002 in de weken 32, 33 en 34 (zomervakantie) 

gesloten. De overige weken, ook tijdens de schoolvakanties van 2002, is het kindercentrum 

geopend. 

Door het aanbieden van de niet bezette plaatsen in de groep van 4 tot 13 jaar gedurende de 

schoolvakanties verwacht men in 2002, op basis van de tarieven van 2001 een extra 

opbrengst van € 16.470,–. 

Overige opbrengsten 

De overige opbrengsten worden voor 2002 begroot op € 6.000,–. 

informatie- 

bron 11 
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Bijlage bij vraag 10

Examen VWO 2002 
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Woensdag 19 juni 
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Vraag 10 

Verwachte winst- en verliesrekening Arizan Air B.V. over 2001 (  € 1.000,-)

Bedrijfsopbrengsten 

Omzet tickets 

- Business class 

- Economy class 

……….

……….

Opbrengst deelnemingen  5.500

  ………. 

Bedrijfskosten 

Afschrijvingskosten 

- Vliegtuigen 

- Hangaar 

……….

 11.000 

Landingsrechten  2.000 

Leasekosten  0 

Onderhoudskosten  9.000 

Kerosinekosten  13.000 

Personeelskosten  50.000 

Cateringkosten 
……….

Provisie reisbureaus 
……….

Overige kosten   2.237,6

Totale bedrijfskosten 
  ……….

Netto-omzetresultaat 
  ………. 

Rentebaten  0 

Rentelasten
……….

Financieringsresultaat
  ……….

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
  ………. 

Bijlage bij vraag 10
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Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 73 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 2 

 1   Rijpheidsfase/volwassenfase,  1  
er is een afnemende groei van de afzet/omzet op de markt van de personal computers  1  
 
Maximumscore 1 

 2  productbeleid 
 
Maximumscore 2 

 3  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Intel kan profiteren van het opgebouwde kwaliteitsimago van de Intel-processor. 
• Om een nieuwe markt te veroveren hoeft Intel geen merkbekendheid op te bouwen. 
• Intel kan besparen op promotiekosten. 

 
Opgave 2 
 
Maximumscore 2 

 4  0,3 ×  85.358.000 = 25.607.400  
nettowinst: 25.607.400 – 7.468.825 – 6.375.000 = € 11.763.575,– 
 
Maximumscore 2 

 5  inkoopwaarde verkochte goederen: 0,7 ×  85.358.000 = 59.750.600 
waarde ingekochte goederen: 59.750.600 + (4.650.000 – 4.300.000) = € 60.100.600,– 
 
Maximumscore 1 

 6  7.468.825 100% 8,75%
85.358.000

× =  van de omzet 

 
Maximumscore 1 

 7  break-evenomzet = 6.375.000 100% € 30.000.000,
30% 8,75%

× = −
−

 

 
Opgave 3 
 
Maximumscore 1 

 8  voorbeelden van een juist antwoord: 
• Dutchfly N.V. vliegt niet op dezelfde routes als Arizan Air B.V. Door de landingsrechten 

van Arizan Air B.V. te gebruiken kan Dutchfly N.V. op meer luchthavens gaan vliegen.  
• Door een betere afstemming tussen de vluchten van Arizan Air B.V. en Dutchfly N.V. kan 

men de wachttijden verminderen (betere service) voor de reiziger. Verbetering van de 
service kan leiden tot een afzettoename. 
 
Maximumscore 1 

 9  voorbeelden van een juist antwoord: 
• gezamenlijk gebruik van incheckbalies, grondpersoneel enz. 
• goedkoper kunnen inkopen van diensten van derden zoals afhandeling bagage, schoonmaak 

enz. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 6 

 10  Verwachte winst- en verliesrekening Arizan Air B.V. over 2001 ( ×  € 1.000,–) 
Bedrijfsopbrengsten  
Omzet tickets 
- Business class 
- Economy class 

 
 14.500 
 132.500 

Opbrengst deelnemingen  5.500 
   152.500 
Bedrijfskosten  
Afschrijvingskosten 
- Vliegtuigen 
- Hangaar 

 
 15.000 
 11.000 

Landingsrechten  2.000 
Leasekosten  0 
Onderhoudskosten  9.000 
Kerosinekosten  13.000 
Personeelskosten  50.000 
Cateringkosten 152,4 
Provisie reisbureaus  1.470 
Overige kosten   2.237,6 
Totale bedrijfskosten   103.860 
Netto-omzetresultaat   48.640 
  
Rentebaten  0 
Rentelasten    4.000 
Financieringsresultaat     4.000 
    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   44.640 

 
Toelichting 
omzet Business class: 42 ×  250 + 20 ×  200 = 14.500 
omzet Economy class: 600 ×  200 + 100 ×  125 = 132.500  
afschrijvingskosten vliegtuigen: 5% van 300.000 = 15.000  
cateringkosten: 0,20 ×  762 tickets = 152,4  
provisiekosten: 0,02 ×  0,50 ×  (14.500 + 132.500) = 1.470 

rentelasten: 0,06 ×  20.000 + 0,08 10.000 + 9.000
2

×  + 2.040 = 4.000  

 
Maximumscore 2 

 11  bezettingsgraad Arizan Air B.V.: 
( ) ( )62.000 700.000 100% 73,6% 74%
30 200 15 300

+ × = →
+ × ×

 

 
Maximumscore 2 

 12  solvabiliteitspercentage Arizan Air B.V.: 

( )140.000 190.000 100% 412,5% 413%
20.000 10.000 6.000 35.000 9.000

+ × = →
+ + + +

 

 
Maximumscore 2 

 13  rentabiliteit totaal geïnvesteerd vermogen Arizan Air B.V.: 

( )44.640 4.000 100% 11,86% 12%
410.000

+ × = →  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 14  voorbeelden van een juist antwoord: 
• in verband met zeggenschapsverhoudingen; 
• in verband met mogelijke verwatering van de koers van het aandeel Dutchfly N.V. 

 
Maximumscore 2 

 15  4 aandelen Arizan Air B.V. → 3 aandelen Dutchfly N.V. + bijbetaling 

aantal geplaatste aandelen Arizan Air B.V. 140.000.000 1.400.000
100

=  aandelen  1  

aantal uit te geven aandelen Dutchfly N.V. 1.400.000 3 1.050.000
4

× =  aandelen  1  

 
Maximumscore 3 

 16  voorwaarde a:  
Aan deze voorwaarde wordt voldaan want de behaalde bezettingsgraad van 74% is meer dan 
de vereiste bezettingsgraad van 70%. 
voorwaarde b:  
Aan deze voorwaarde wordt voldaan want de solvabiliteit van Arizan Air B.V. (413%) is 
beduidend beter dan die van Dutchfly N.V. en ook de rentabiliteit van het totaal 
geïnvesteerd vermogen is voor Arizan Air B.V. (12%) beter dan die van Dutchfly N.V. 
voorwaarde c:  
Aan deze voorwaarde wordt voldaan, want als alle geplaatste aandelen Arizan Air B.V. 
voor omruiling aangeboden worden zijn 1.050.000 aandelen Dutchfly N.V. nodig. 
Maximaal mocht het geplaatst aandelenvermogen met 40% toenemen, wat overeenkomt met 
1.160.000 aandelen.  
Eindconclusie: 
Aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dutchfly N.V. zal het bod uitbrengen. 
 
Opmerking 
Als de eindconclusie niet vermeld wordt, maximaal 2 punten toekennen. 
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 1 

 17  betaalde rente 180 ×  503 – 64.000 = € 26.540,– 
 
Maximumscore 2 

 18  En= 1,0056112 = 1,069436 → rentepercentage is 6,9% 
 
Maximumscore 1 

 19  Bij een persoonlijke lening mag men de afgeloste bedragen niet meer opnemen, bij een 
doorlopend krediet wel. 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 3 

 20  opbrengst verkopen 50.000 ×  75 =   3.750.000 
variabele kosten 50.000 ×  25 = 1.250.000 
afschrijvingskosten 1.000.000 
constante kosten exclusief afschrijvingskosten 1.000.000 
   3.250.000  
nettowinst   500.000 
vennootschapsbelasting 35%  175.000  
nettowinst na belasting  325.000 
afschrijvingskosten      1.000.000  
cashflow per jaar  € 1.325.000,– 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 21  Cn = 
51 1,071.325.000 5.432.761,60

0,07

−−× =  

netto contante waarde = 5.432.761,60 – 5.000.000 = € 432.761,60 
 
Maximumscore 1 

 22  Aanvaardbaar, want de netto contante waarde is (bij de gehanteerde minimale 
rendementseis) positief. 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 1 

 23  Als het personeel van een werkgever onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt, hoeft 
de werkgever de arbeidsvoorwaarden niet zelf vast te stellen. 
 
Maximumscore 2 

 24  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• verschil in taken (verschillende functies) 
• verschil in leeftijd  
• verschil in werkervaring 
• verschil in opleiding 

 
Maximumscore 3 

 25  Aantal wettelijk benodigde leidsters: 0 tot 4-jarigen per dagdeel 
Dagdeel Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Ochtend 3 4 3 4 3 
Middag 3 3 2 3 3 

 
Aantal wettelijk benodigde leidsters: 4 tot 13-jarigen per dagdeel 

Dagdeel Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Ochtend 1 2 1 2 1 
Middag 2 2 1 2 1 

 
Totaal aantal benodigde leidsters: 

Dagdeel Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Ochtend 4 6 4 6 4 
Middag 5 5 3 5 4 

 
Dus minimaal zes leidsters. 
 
Opmerking 
Bovenstaand schema is niet noodzakelijk voor een juiste berekening. 
 
Maximumscore 3 

 26  lonen per maand: 2 ×  1.708 + 3 ×  1.436 + 1 ×  1.324 = 9.048 
loonkosten per jaar: 9.048 ×  12 ×  1,08 ×  1,15 = € 134.852,– 
 
Maximumscore 1 

 27  De 3,5% hypothecaire lening is geen annuïteitenlening omdat de aflossingsbedragen 
jaarlijks gelijk blijven. (Bij de annuïteitenlening nemen de jaarlijkse aflossingen toe.) 
 
Maximumscore 2 

 28  Door de aflossing gelijk te houden aan de afschrijvingen loopt men minder risico dat er 
liquiditeitsproblemen ontstaan. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 29  Personeelskosten inclusief vrijwilligers: 134.852 + 5 ×  20 ×  40 + 525 = 139.377 
Huisvestingskosten: 5.000 + 1.000 + 3,5% ×  155.000 + 12 ×  275 + 6 ×  83 = 15.223 
Verzekeringen 3.800 
Huishoudelijk kosten 10.500 
Overige kosten         2.500  
Totale verwachte kosten € 171.400,– 
 
Maximumscore 5 

 30  Bedrijfsplaatsen: 6 ×  8.500 = 51.000 
Ouderbijdragen jaar 2002: 

• 0 tot 4-jarigen: 7.00–12.30 uur: {(12 + 20 + 12 + 20 + 14) – (5 ×  6)} ×  15 ×  49 = 35.280 
• 0 tot 4-jarigen: 12.30–18.30 uur: {(13 + 14 + 7 + 15 + 11) – (5 ×  6)} ×  15 ×  49 = 22.050 
• 4 tot 13-jarigen: 7.00–8.30 uur: (9 + 14 + 4 + 15 + 9) ×  5 ×  40 = 10.200 
• 4 tot 13-jarigen: 15.15–18.30 uur: (14 + 18 + 7 + 18 + 8) ×  10 ×  40 = 26.000 

Extra opbrengsten schoolvakantie 4- tot 13-jarigen 16.470 
Overige opbrengsten         6.000  
Totale verwachte opbrengsten € 167.000,– 
 
Maximumscore 3 

 31  De totale verwachte kosten zijn 171.400 – 167.000 = € 4.400,– groter dan de totale 
verwachte opbrengsten. Dit betekent dat de ouderbijdrage moet worden verhoogd. 

Verhoging: 4.400 100% 4%
167.000 51.000 6.000

× =
− −

  2  

De verhoging is minder dan het gestelde maximumpercentage van 5%, het bestuur zal 
positief adviseren  1  
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 4 

 32  grondstoffen: 1.125.000 7,50
375.000

× =  22,50 

direct loon: 150.000 37,50
375.000

× =  15,– 

constante kosten: 4.500.000
360.000

=  12,50 

standaardkostprijs  50,–  2  
 
verkoopresultaat: 375.000 ×  (75 – 50) = € 9.375.000,–   1  
bezettingsresultaat: (375.000 – 360.000) ×  12,50 = € 187.500,– 
bedrijfsresultaat € 9.562.500,– voordelig  1  
 
Maximumscore 2 

 33  totale opbrengst: 350.000 ×  75 =  26.250.000 
totale kosten: - grondstoffen 8.775.000 
 - direct loon 5.308.125 
 - constante kosten 4.500.000 
    18.583.125  
werkelijk bedrijfsresultaat  € 7.666.875,– (voordelig) 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 34  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• bezettingsverschillen 
• prijsverschillen (op grondstoffen en/of direct loon) 
• efficiencyverschillen (op grondstoffen en/of direct loon) 

 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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100015 42 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

Dinsdag 22 mei
13.30 –16.30 uur

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of
berekening gevraagd wordt, worden aan het
antwoord meestal geen punten toegekend als
deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een boekje met informatie.
Voor de uitwerking van vraag 7 is een bijlage
toegevoegd.
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���� Opgave 1

Op 10 november 2000 solliciteert Joan Verbeeke op de vacature van directiesecretaresse
voor 20 uur per week bij een bouwbedrijf in Raamsdonksveer. Ze wordt door de manager
van de afdeling ’Personeel & Organisatie’ uitgenodigd voor een gesprek op
8 december 2000.
Uit het gesprek blijkt dat voor de functie van directiesecretaresse in de CAO twee
loonschalen zijn opgenomen, schaal 8 met een aanvangssalaris van � 1.825,– per maand en
schaal 9 met een aanvangssalaris van � 2.125,– per maand.
De manager deelt mee dat de nieuw te benoemen directiesecretaresse een tijdelijk
contract krijgt van zes maanden en dat na afloop van deze periode het contract omgezet
kan worden in een contract voor onbepaalde tijd. De afdeling ’Personeel & Organisatie’
zal voor het verstrijken van het tijdelijk contract een functionerings- en een
beoordelingsgesprek met de benoemde secretaresse voeren.
Joan Verbeeke wordt per 1 januari 2001 benoemd.

1p 1 �� Noem een voordeel van het zelf selecteren van nieuw personeel ten opzichte van het
uitbesteden van de selectie aan een gespecialiseerd bureau.

2p 2 �� Noem twee factoren die van invloed kunnen zijn op de looninschaling van Joan Verbeeke.
2p 3 �� Leg uit dat het voor Joan Verbeeke van belang kan zijn dat tussen het

functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek voldoende tijd zit.

���� Opgave 2

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4 uit het informatieboekje en een
bijlage die gebruikt dient te worden bij het beantwoorden van vraag 7.
Informatiebron 1 omvat de resultatenrekening 1999 van vakfotografie ’Kwintessens’; in
informatiebron 2 zijn de voordelen van de digitale fotografie ten opzichte van de klassieke
fotografie opgenomen en in informatiebron 3 zijn de financiële gegevens opgenomen die
betrekking hebben op de gewenste wijzigingen in de bedrijfsvoering van ’Kwintessens’ per
1 januari 2001. Informatiebron 4 vermeldt de gevolgen van de gewenste wijzigingen voor de
verwachte cashflows.

’Kwintessens’
K. de Boer is eigenaar van de eenmanszaak ’Kwintessens’. Hij is een vakfotograaf. Dat wil
zeggen dat hij uitsluitend zelfgemaakte foto’s verkoopt, hij verkoopt geen fotocamera’s en
aanverwante artikelen.
K. de Boer behoort tot de algemene vakfotografen omdat hij opdrachten ontvangt van
particulieren en bedrijven. De opdrachten van particulieren bestaan grotendeels uit
huwelijksreportages en familiefoto’s. De opdrachten van bedrijven bestaan uit
bedrijfsreportages, foto’s voor catalogi, foto’s voor de makelaardij, reclamefoto’s en
theaterreportages.
Naast de algemene vakfotograaf kent men ook de bedrijfsvakfotograaf.
De bedrijfsvakfotograaf neemt uitsluitend opdrachten aan van bedrijven.

100015 42 2 Lees verder
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Eenmaal per jaar vindt er overleg plaats tussen K. de Boer en het accountantskantoor
Beauvoir. In het overleg worden onder andere de financiële resultaten van de afgelopen
periode en de voorgenomen investeringen besproken.
Tijdens het overleg over de resultaten van 1999 (zie informatiebron 1) stelde de
accountant de volgende zaken vast:

• De omzet van fotozaak ’Kwintessens’ was in de periode 1994–1999 nauwelijks toegenomen.
• In deze periode waren de kosten elk jaar met 3% gestegen (dit telkens ten opzichte van

het jaar daarvoor).
• Uit onderzoek van het accountantskantoor bleek dat de branche van de algemene

vakfotografie, de branche waartoe ’Kwintessens’ gerekend wordt, in de jaren 1994–1999
een jaarlijkse omzetstijging kende van gemiddeld 5% (dit telkens ten opzichte van het
jaar daarvoor).

• De bedrijfsvakfotografen kenden in deze jaren zelfs een jaarlijkse omzetstijging van
gemiddeld 8% (dit telkens ten opzichte van het jaar daarvoor).
Het accountantskantoor adviseerde K. de Boer dringend zich te gaan heroriënteren op de
markt van de vakfotografie.

Heroriëntering op de markt van de vakfotografie
Na dat gesprek nam K. de Boer contact op met verschillende brancheorganisaties en
bezocht hij enkele fotografiebeurzen. Uit deze contacten bleek dat niet alleen de digitale
fotografie vele voordelen heeft ten opzichte van de klassieke fotografie 
(zie informatiebron 2) maar ook dat de digitale fotografie onmisbaar is voor
bedrijfsopdrachten.
Uit eigen onderzoek van K. de Boer bleek dat in 1999 ruim 60% van zijn werktijd opging
aan opdrachten van particulieren (huwelijksreportages, familiefoto’s etc.) terwijl de
daaruit voortvloeiende omzet in 1999 slechts � 20.885,– bedroeg.

Het voornemen van K. de Boer
• ’Kwintessens’ neemt vanaf 1 januari 2001 nog uitsluitend opdrachten aan van bedrijven

en zal zich vanaf 1 januari 2001 presenteren als „Bedrijfsvakfotograaf Kwintessens”.
• ’Kwintessens’ stapt per 1 januari 2001 over op digitale fotografie waarvoor een

investering nodig is van � 52.500,–.
• Voor deze investering zal een lening moeten worden afgesloten van � 52.500,–.

De beoordeling van het voornemen van K. de Boer
Het accountantskantoor wil met behulp van de verstrekte informatie van K. de Boer de
resultatenbegrotingen voor 2001 en 2002 opstellen. Daarnaast zal het accountantskantoor
de terugverdientijd en de netto contante waarde van de investering in digitale fotografie
bepalen. Het accountantskantoor berekent hiervoor het aandeel in de cashflows van
Kwintessens dat voortvloeit uit de investering in digitale fotografie (zie informatiebron 3
en 4).
De ABN-Amro-bank is bereid een 6,4% lening van � 52.500,– per 1 oktober 2000 te
verstrekken, indien de netto contante waarde van de investering van � 52.500,– (de
investering in digitale fotografie) positief is.

1p 4 �� Noem een mogelijke wijziging in het promotiebeleid van ’Kwintessens’ als ’Kwintessens’
per 1 januari 2001 overstapt van algemene vakfotografie naar bedrijfsvakfotografie.

3p 5 �� Bereken, uitgaande van de door het accountantsbureau gegeven groeipercentages het
verschil in omzet tussen een algemeen vakfotograaf en een bedrijfsvakfotograaf in 1999 als
beide vakfotografen in 1994 een omzet hadden van � 80.000,–.

Bij de opstelling van de resultatenbegrotingen voor 2001 en 2002 zal rekening gehouden
moeten worden met de interestkosten van de op 1 januari 2000 reeds aanwezige 6%
lening en de aangevraagde 6,4% lening van de ABN-Amro-bank (zie informatiebron 1 en 3).

4p 6 �� Bereken de totale interestkosten van de 6% lening en de 6,4% lening voor het jaar 2001
en voor het jaar 2002.

8p 7 �� Stel de resultatenbegrotingen op voor de jaren 2001 en 2002. Vul daarvoor de bijlage in
die bij deze opgave hoort. Alle uitkomsten afronden op gehele euro’s.

2p 8 �� Leg uit dat het mogelijk is dat ’Kwintessens’ met een positief resultaat in 2001 toch over
onvoldoende liquide middelen in deze periode kan beschikken.
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Bij vraag 10 moet bij de berekening van de terugverdienperiode ervan uitgegaan worden
dat de jaarlijkse cashflows gelijkmatig gespreid over het jaar ontvangen worden (zie
informatiebron 4).

1p 9 �� Uit welke elementen bestaat de cashflow?
2p 10 �� Bereken de terugverdienperiode van de investering in digitale fotografie door

’Kwintessens’ in maanden nauwkeurig.

Bij de bepaling van de netto contante waarde moet ervan worden uitgegaan dat de
jaarlijkse cashflows aan het eind van het jaar vervallen. De ABN-Amro-bank gaat bij de
berekening van de netto contante waarde uit van een percentage van 9% per jaar.

1p 11 �� Heeft de grootte van het gebruikte percentage invloed op het bedrag van de netto
contante waarde? Motiveer het antwoord.

3p 12 �� Toon met de berekening van de netto-contante waarde van de investering in de digitale
fotografie (zie formuleblad) aan of de ABN-Amro-bank het krediet van � 52.500,– aan
’Kwintessens’ zal willen verstrekken.

Stel dat bovenvermelde investering in digitale fotografie na vijf jaar een positieve
restwaarde zou hebben.

2p 13 �� Heeft een positieve restwaarde invloed op de terugverdienperiode? Motiveer het antwoord.

���� Opgave 3

Onderneming Juki wil gaan uitbreiden. Om deze uitbreiding te financieren heeft ze de
mogelijkheid om:
– een obligatielening uit te geven
of
– een onderhandse lening af te sluiten.

Juki geeft de voorkeur aan de uitgifte van een 5% obligatielening boven het afsluiten van
een onderhandse lening. Met betrekking tot de uitgifte van de obligatielening is bekend
dat:

• de uitgifte plaats vindt op 1 januari 2000;
• de nominale waarde van een 5% obligatie � 1000,– bedraagt;
• er in totaal 10.000 obligaties worden geplaatst;
• de uitgiftekoers 96% is;
• de looptijd van de obligatielening 10 jaar is;
• de aflossing geschiedt in 10 jaarlijkse gelijke termijnen;
• de eerste aflossing plaats vindt op 31 december 2000;
• de interest elk halfjaar achteraf betaald wordt, voor het eerst op 30 juni 2000.

2p 14 �� Geef één voordeel en één nadeel voor een onderneming van de uitgifte van een obligatie-
lening ten opzichte van het afsluiten van een onderhandse lening.

2p 15 �� Is de kapitaalmarktrente, op het moment dat Juki de 5% obligatielening uitgeeft, hoger
dan, lager dan of gelijk aan 5%? Motiveer het antwoord.

2p 16 �� Bereken het totale bedrag dat Juki op 31 december 2005 moet betalen aan de houders
van de 5% obligatielening.
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���� Opgave 4

De industriële onderneming Lucibrand produceert uitsluitend lucifersdoosjes. Voor de
productie van 1.000 doosjes zijn toegestaan:
– 1,75 m2 materiaal à � 1,– per m2;
– 0,05 arbeidsuur à � 25,– per arbeidsuur;
– 10 minuten machinegebruik.

De normale productie en normale afzet zijn 19.200.000 doosjes per jaar. De normale
productie en normale afzet zijn gelijkmatig over het jaar verdeeld.

Met betrekking tot de begroting van 2001 is het volgende bekend:
– begrote productie 18.000.000 doosjes
– begrote afzet 17.500.000 doosjes
– totale constante machinekosten � 15.360,–
– totale variabele machinekosten � 28.800,–
– totale constante verkoopkosten � 5.760,–
– standaard variabele verkoopkosten per doosje 5% van de commerciële kostprijs

Over het eerste kwartaal van 2001 is het volgende bekend:
– werkelijke materiaalkosten: 8.200 m2 à � 0,98 = � 8.036,–
– werkelijke productie: 4.620.000 doosjes 

3p 17 �� Bereken voor Lucibrand het machine-uurtarief voor 2001.
3p 18 �� Bereken de commerciële kostprijs van 1.000 lucifersdoosjes.
3p 19 �� Bereken het efficiencyverschil in euro’s op het materiaalverbruik in het eerste kwartaal

van 2001 (zie formuleblad). Vermeld of dit een voordelig of nadelig verschil is.

���� Opgave 5

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5, 6 en 7 uit het informatieboekje.
Informatiebron 5 geeft algemene informatie over de ontwikkeling van Libertel,
informatiebron 6 geeft een beeld van de markt(ontwikkeling) en informatiebron 7 omvat de
financiële kerngegevens van Libertel voor de boekjaren 1997 tot en met 1999.

Libertel is een aanbieder van mobiele telefonie op de Nederlandse markt. Op 15 juni
1999 gaat Libertel officieel naar de effectenbeurs.
Frits Miedema, een particuliere belegger, is door het door Libertel uitgebrachte
prospectus geïnteresseerd geraakt in de aanschaf van aandelen Libertel. Frits Miedema
heeft een voorkeur voor aandelen die op een niet al te lange termijn een zo groot
mogelijke koersstijging hebben. Voordat hij besluit tot daadwerkelijke aankoop van
aandelen Libertel, wil hij zich een oordeel vormen over:
A de groei van de markt voor mobiele telefonie
B de omvang van de markt voor mobiele telefonie
C de solvabiliteit van Libertel
D de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen van Libertel

KPN was de eerste in Nederland die de mobiele telefoon op de markt bracht. Enige tijd
later betrad Libertel de Nederlandse markt voor mobiele telefonie.

2p 20 �� Noem één mogelijk nadeel en één mogelijk voordeel voor Libertel dat zij niet als eerste
maar als tweede aanbieder op de Nederlandse markt van mobiele telefonie is gekomen.
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Na bestudering van informatiebron 5 stelt Frits Miedema vast dat de jaren 1997 tot en
met 1999 een periode vormen die men voor de Nederlandse markt van mobiele telefonie
tot de groeifase moet rekenen. Tevens merkt Frits Miedema op dat Libertel in die periode
de gedifferentieerde marketing als marketingstrategie heeft toegepast.

2p 21 �� Geef twee argumenten uit informatiebron 5 waaruit blijkt dat de jaren 1997 tot en met
1999 tot de groeifase van de markt voor mobiele telefonie in Nederland gerekend moeten
worden.

1p 22 �� Noem een kenmerk dat in informatiebron 5 beschreven is, waaruit blijkt dat Libertel
gedifferentieerde marketing toepast.

Uit de grafieken van informatiebron 6 valt de omvang van de totale potentiële markt
voor de mobiele telefoon in Nederland vast te stellen. De totale potentiële markt omvat
alle huidige gebruikers en alle mogelijke toekomstige gebruikers. De penetratiegraad is
dat deel van de totale potentiële markt, dat al gebruiker is.

2p 23 �� Bereken de omvang van de totale potentiële markt voor de mobiele telefonie in
Nederland op 31 maart 1999.

Ten aanzien van de financiële gegevens (zie informatiebron 7) bemerkt Frits Miedema dat
de afschrijvingen op de vaste activa in het boekjaar dat eindigt op 31 maart 1998, veel
groter zijn dan die in het boekjaar dat eindigt op 31 maart 1999.
Frits Miedema vermoedt dat deze onevenwichtige verdeling van de afschrijvingen over
deze twee boekjaren bewust gekozen is in verband met de beursintroductie op
15 juni 1999. De door Libertel gekozen afschrijvingspolitiek zal volgens Frits Miedema
voordelig zijn voor de twee grootaandeelhouders (ING Groep en Vodafone).

2p 24 �� Bereken de afschrijvingen op de vaste activa in het boekjaar dat eindigt op 31 maart 1998.
2p 25 �� Welk financieel voordeel kunnen de twee grootaandeelhouders behalen bij de

beursintroductie door het door Libertel gevoerde afschrijvingsbeleid? Motiveer het
antwoord.

Frits Miedema, die de solvabiliteit berekent als verhouding tussen het eigen en het totaal
vermogen, vindt deze per 31 maart 1999 aan de magere kant. Hij is van mening dat dat
geen bezwaar hoeft te zijn als de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na
belasting maar voldoende is en de dividendpolitiek gericht is op verbetering van de
solvabiliteit.

2p 26 �� Bereken de solvabiliteit van Libertel per 31 maart 1999 (zie formuleblad).
2p 27 �� Welk dividendbeleid dient Libertel te voeren om de solvabiliteit te verbeteren? Motiveer

het antwoord.

2p 28 �� Bereken voor Libertel de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na belasting
(REV) in het boekjaar dat eindigt op 31 maart 1999 (zie formuleblad).

Stel dat Libertel het door Frits Miedema gewenste dividendbeleid voert.
4p 29 �� Breng, rekening houdend met de door Frits Miedema bij A tot en met D geformuleerde

aandachtspunten, met behulp van de antwoorden op bovenstaande vragen, een gemotiveerd
advies uit of het voor hem verstandig is om op 15 juni 1999 aandelen Libertel te kopen.
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���� Opgave 6

Bij deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

De industriële onderneming Mostart wil van het product Mino C20 de break-evenomzet
bepalen. Hiervoor heeft zij de volgende gegevens ter beschikking:

Fabricagekosten: constant � 3,–  
variabel � 2,– 

Fabricagekostprijs � 5,–  
Verkoopkosten: constant � 1,50

variabel � 2,– 
Commerciële kostprijs � 8,50
Winst per product � 3,50
Vastgestelde verkoopprijs � 12,–  

De normale productie en normale verkoop van het product Mino C20 zijn 12.000 stuks
per jaar en de verwachte productie en verwachte verkoop voor 2001 zijn 11.500 stuks.

3p 30 �� Bereken de break-evenomzet van het product Mino C20 voor 2001 (zie formuleblad).

Mostart heeft voor 2001 contracten afgesloten met een gegarandeerde afzet van
6.000 stuks Mino C20. Stel dat Mostart in 2001 ten aanzien van Mino C20 geen andere
afzet heeft dan deze gegarandeerde afzet van 6.000 stuks.

2p 31 �� Bereken in dit geval tegen welke verkoopprijs Mino C20 verkocht moet worden om in
2001 op dit product geen winst of verlies te maken.

���� Opgave 7

Oliehandelaar Olro waardeert zijn handelsvoorraad volgens het lifo-systeem.
Op 1 januari 2000 bestaat haar olievoorraad uit:
29.500 barrels ingekocht in november 1999 voor � 23,– per barrel en
10.000 barrels ingekocht in december 1999 voor � 25,– per barrel.

In januari 2000 vinden de volgende gebeurtenissen plaats:
8 januari: verkocht en afgeleverd 15.000 barrels à � 40,–

10 januari: gekocht en ontvangen 12.000 barrels à $ 25,70 (wisselkoers 1 � = $ 1,01)
15 januari: de wereldmarktprijs voor olie is gestegen tot � 26,50 
23 januari: verkocht en afgeleverd 18.000 barrels à � 40,50

2p 32 �� Bereken de brutowinst van Olro op bovenstaande olieverkopen in januari 2000.
1p 33 �� Bereken de waarde van de olievoorraad van Olro op 31 januari 2000.
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���� Formuleblad

Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 12, 19, 26, 28 en 30.

12 �� netto contante waarde = contante waarde van de cashflows – investeringsbedrag

19 �� efficiencyverschil = (standaard hoeveelheid – werkelijke hoeveelheid) × standaard prijs

eigen vermogen26 �� solvabiliteit = 
totaal vermogen

winst na belasting28 �� REV =                                                                  × 100%
gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen

totale constante kosten30 �� break-evenomzet =                                                                         × verkoopprijs per stuk
verkoopprijs per stuk – variabele kosten per stuk
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informatie- Resultatenrekening 1999 voor vakfotografie ’Kwintessens’
bron 1

Opbrengsten 
Particulieren � 20.885,–  
Bedrijven � 39.415,–  
Totaal � 60.300,–  

Kosten 
Afschrijving auto � 1.500,–  
Autokosten (exclusief afschrijving) � 3.465,–  
Afschrijving fotoapparatuur � 4.800,–  
Bedrijfsverzekeringen � 1.790,–  
Fotorolletjes en chemicaliën � 4.240,–  
Milieubelasting op chemicaliën � 600,–  
Kosten ontwikkelcentrale � 8.275,–  
Diverse kosten � 23.595,–  
Interest 6% lening van � 125.000,– � 7.500,–  

� 55.765,–  
Netto winst 1999 � 4.535,–  

informatie- Voordelen digitale (vak)fotografie
bron 2

De voordelen van digitale (vak)fotografie ten opzichte van de ’klassieke’ (vak)fotografie
zijn:
– de grotere snelheid waarmee geproduceerd kan worden, de opname (foto) is direct het

eindproduct, de kosten van een ontwikkelcentrale komen volledig te vervallen.
– omdat er geen fotorolletjes en chemicaliën meer nodig zijn, is digitale fotografie

milieuvriendelijker.
– het aanhouden van een donkere kamer is niet meer nodig.
– digitale (vak)fotografie is betrouwbaarder: de computer kan bij een studio-opname

direct de kleurechtheid controleren (met de mogelijkheid om meteen een nieuwe
studio-opname te maken).

– er kan beter gemanipuleerd worden (bijv. een vrouw met een zeemeerminlichaam), met
de nodige voordelen voor met name de reclamefotografie.

– er kan beter geretoucheerd worden (bijv. het wegwerken van oneffenheden in een
gezicht).

– de klant krijgt een diskette of cd-rom geleverd met een computerbestand, de klant kan
de opname nu zelf ook bewerken of reproduceren; voor een makelaar betekent dit dat
hij zijn advertenties digitaal kan aanleveren bij het reclamebureau, waardoor hij
duizenden euro’s per jaar kan besparen.

100015 42B 3 Lees verder

Pagina: 1279Voor 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).



informatie- Financiële gegevens die betrekking hebben op de gewenste wijzigingen in de
bron 3 bedrijfsvoering van vakfotografie ’Kwintessens’ per 1 januari 2001.

De begrote investeringen voor digitale vakfotografie zijn:
Aanpassing van de studio � 20.000,–
Aanschaf computer met randapparatuur � 7.500,–
Aanschaf digitale camera � 25.000,–
Totaal � 52.500,–

Omzetprognoses voor de jaren 2001 en 2002:
Door een verbeterde prijs-kwaliteitverhouding denkt K. de Boer de omzet in de
bedrijfsvakfotografie in 2001 ten opzichte van 1999 te kunnen verdubbelen. In 2002 zal de
omzet ten opzichte van 2001 met 20% toenemen. Vanaf 2002 zal voor ’Kwintessens’ de
normale omzetgroei gaan gelden.

De kostenprognoses voor de jaren 2001 en 2002:
• De afschrijvingskosten van de auto zullen niet veranderen ten opzichte van 1999, de

autokosten (exclusief afschrijving) zullen, uitgaande van 1999, jaarlijks met 3% toenemen.
• De kostenpost ’afschrijving fotoapparatuur’ bestaat uit de afschrijving op niet-digitale

fotocamera’s en de afschrijving op overige fotoapparatuur.
De niet-digitale fotocamera’s zijn op 1 januari 1997 aangeschaft voor � 10.000,–. Hierop is
jaarlijks 30% van de boekwaarde afgeschreven. Door de digitale fotografie worden deze
camera’s na 31 december 2000 niet meer gebruikt. Het verlies op deze camera’s wordt in
2000 volledig ten laste van de winst gebracht.
De afschrijving op de overige fotoapparatuur, zoals flitsapparatuur, is voor 2001 en 2002
gelijk aan die van 1999.

• De totale investering in digitale fotografie is � 52.500,–, deze wordt in vijf jaar met
jaarlijks gelijke bedragen afgeschreven. De restwaarde bedraagt na vijf jaar � 0,–.

• De bedrijfsverzekeringen komen in 2001 uit op � 2.000,– en zullen daarna jaarlijks met
� 100,– toenemen.

• De diverse kosten zullen in 2001 uitkomen op � 24.000,– en zullen daarna jaarlijks met
� 1.200,– toenemen.

• Ten aanzien van de interest is gegeven dat:
– de interest van de in de resultatenrekening van 1999 opgenomen 6% lening elk jaar
achteraf wordt betaald op 31 december en dat op die datum tevens elk jaar � 5.000,–
wordt afgelost.
– op de bij de ABN-Amro-bank af te sluiten 6,4% lening van � 52.500,– zal de interest elk
halfjaar op 1 oktober en 1 april bij vooruitbetaling moeten worden voldaan, voor het eerst
op 1 oktober 2000. Deze 6,4% lening wordt in vijf gelijke jaarlijkse termijnen afgelost,
voor het eerst op 1 oktober 2001.

informatie- De gevolgen van de gewenste wijzigingen voor de verwachte cashflows
bron 4

Het aandeel in de cashflows dat voortvloeit uit de investering in 2001 in de digitale
fotografie heeft het accountantskantoor becijferd. Voor 2001 wordt het bedrag geschat op
� 16.000,–, voor 2002 op � 29.000,– en voor de jaren 2003 tot en met 2005 neemt het
geschatte bedrag jaarlijks toe met � 3.000,–.

100015 42B 4 Lees verder

Pagina: 1280Voor 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).



informatie-
bron 5
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Libertel

De Libertel Groep - op 29 sep-
tember 1995 in de lucht gegaan -
is actief in de snel groeiende
markt voor mobiele telefonie. De
onderneming richt zich op het
verschaffen van mobiele telefoon-
diensten aan zowel de zakelijke
als de particuliere markt. Sinds
het verkrijgen van de licentie
voor digitale GSM technologie in
1995 is het klantenbestand van
Libertel gegroeid tot 1,4 miljoen
klanten waarmee een markt-
aandeel van ca. 35 % is bereikt.
De omzet over het boekjaar tot
31 maart 1999, bedroeg circa 
� 0,59 miljard. Reeds na 22
maanden (juli 1997) werd de
onderneming winstgevend.
Libertel, gevestigd in Maastricht,
heeft momenteel meer dan 2.200
medewerkers.

Snel groeiend

De mobiele telefonie markt is een
sterk groeiende markt. De pene-
tratie van mobiele telefoons in
Nederland heeft in de afgelopen
jaren een grote vlucht genomen
en is nu met ca. 25% in lijn met
het Europese gemiddelde.
Libertel, als een van de eerste
aanbieders in de Nederlandse
markt, heeft een belangrijke rol
in deze ontwikkeling gespeeld.
Sinds begin 1997 is het aantal
mobiele bellers in Nederland
meer dan verdubbeld, tot 4
miljoen op dit moment. Terwijl
Libertel in december 1997 nog
haar 500.000ste klant verwel-
komde, werd in oktober 1998 het
niveau van een miljoen klanten
bereikt. In april 1999 kan
Libertel, als gevolg van de intro-
ductie van de pre-paid service
welke een sterke groei impuls
met zich meebracht, reeds 1,4
miljoen klanten tot haar bestand
rekenen waarmee het een mark-
taandeel in de markt voor mobiele
telefonie bereikt van ca. 35%.
Met dit marktaandeel bekleedt

Libertel een tweede plaats in de
Nederlandse markt waarop
inmiddels vijf partijen mobiele
telefoondiensten aanbieden.

Innovatief

Sinds haar oprichting heeft 
Libertel zich geprofileerd als
trendsetter in de markt voor
mobiele telefoondiensten.
Libertel streeft er voortdurend
naar met haar producten tege-
moet te komen aan de wensen
van de klant, naar vrijheid,
kostenbeheersing, bereikbaarheid
en gebruiksvriendelijkheid. Om
dit optimaal te bereiken, heeft
Libertel haar dienstverlening
georganiseerd langs een tweetal
zakelijke lijnen - grootzakelijk en
MKB - en een tweetal particuliere
lijnen: één voor abonnements-
houders en één voor pre-paid
klanten.

Nadat Libertel in 1996 als
eerste „bellen per seconde,
betalen per seconde” en
„regiovoordeel” introduceerde,
was het ook in 1997 de eerste
aanbieder van het mobiel bellen
zonder abonnement („pre-paid”).
Verder introduceerde Libertel
eveneens als eerste in Nederland
de spraakmakende dienst „Via
Voice” waarmee de mobiele
beller spraakgestuurd nummers
kan kiezen. Specifiek voor de
zakelijke markt heeft Libertel
„Libertel Corporate Net”
geïntroduceerd, een dienst,
waarbij integratie van de bedrijfs-
telefooncentrale met het Libertel
netwerk plaatsvindt. Naast con-
stante vernieuwing van techno-
logisch innovatieve diensten,
streeft Libertel naar het vereen-
voudigen van abonnementen en
het aanbieden van nieuwe
abonnementsvormen. Zo werd
voor de particuliere markt de
„Libertel iZi” pre-paid dienst
geïntroduceerd en werd voor de
zakelijke markt ”Libertel
Corporate Pack” ontworpen, een
abonnementsvorm voor de

middelgrote ondernemingen
waarbij meerdere abonnementen
worden gekoppeld aan een voor
de klant optimale tariefvorm.

Ontwikkeling

Libertel is niet alleen in klanten-
aantallen maar ook in omzet
sterk gegroeid. In de periode 
1 april 1997 tot en met 31 maart
1999 is de netto omzet ruim
verviervoudigd. Het boekjaar
1997 - 1998 werd met een positief
operationeel resultaat afgesloten.
In het boekjaar 1998 - 1999 werd
een winst na belasting behaald
van � 38,6 miljoen waarmee de
netto marge op 6.6 % uitkwam.

Door de omvangrijke groei in
de markt voor mobiele telefonie,
kenmerkt Libertel zich in deze
fase van haar bestaan door
omvangrijke investeringen in het
netwerk en de organisatie. In de
periode 1 april 1997 tot en met 31
maart 1999, investeerde de
onderneming circa � 0,45 miljard
in materiële vaste activa, hetgeen
deels uit de kapitaalstorting van
de aandeelhouders van het eerste
uur en deels met vreemd
vermogen werd gefinancierd.

Doordat Libertel haar hele
winst heeft gereserveerd kon het
eigen vermogen van de onder-
neming in 1999 groeien tot 
� 168 miljoen.

Beursintroductie

Momenteel heeft Libertel twee
grootaandeelhouders, het Engelse
telecombedrijf Vodafone met
70%, en de Nederlandse
bankverzekeraar ING Groep met
thans 30% van het uitstaande
aandelenpakket.

Bij de introductie op de AEX-
Effectenbeurs zal de ING Groep
haar belang terugbrengen tot
circa 5%, waardoor 25% van de
aandelen na introductie vrij
verhandelbaar zal zijn.

bron: brochure Postbank inzake emissie Libertel aandelen (gewijzigd)
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informatie- grafiek 1
bron 6

grafiek 2

grafiek 3

bron: brochure Postbank inzake emissie Libertel aandelen,
(originele en bewerkte gegevens)
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Marktaandeel Libertel in procenten
per 31 maart

Klantenbestand Libertel per 31 maart
(× 1.000 klanten)

Penetratie mobiele telefonie in Nederland
per 31 maart
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informatie- Financiële kerngegevens (bedragen in duizend euro) van Libertel voor de boekjaren
bron 7 1997–1999.

Onder het boekjaar 1999 verstaat men het boekjaar dat begint op 1 april 1998 en eindigt
op 31 maart 1999. Hetzelfde geldt voor de overige boekjaren.

Boekjaar 1999 1998 1997

resultaat gegevens
netto omzet 582.116 324.446 133.746
bedrijfsresultaat 72.364 12.651 –   65.531
resultaat voor belasting 62.155 14.213 – 64.578
resultaat na belastingen 38.553 9.213 – 42.004
kasstroom uit operationele
activiteiten 143.029 27.145 – 51.633

activa per 31 maart
totale activa 621.131 417.462 301.493
* vaste activa 525.590 331.423 231.569
* vlottende activa en

liquide middelen 95.541 86.039 69.924

investeringen/desinvesteringen
investeringen in
* materiële vaste activa 196.033 118.437 127.512
* overige vaste activa 16.040 24.332 10.664

desinvesteringen vaste activa
exclusief afschrijvingen 438 23 0

overige
eigen vermogen per 31 maart 168.112 129.559 226.281
gemiddeld personeel 1.821 1.052 587

bron: naar jaarverslag Libertel

100015 42B 7

Einde
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Examen VWO 2001

Tijdvak 1
Dinsdag 22 mei
13.30–16.30 uur

Examennummer

...............................................................

Naam

...............................................................

Bijlage bij vraag 7
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Resultatenbegroting 2001 2002  
’Kwintessens’
(in hele euro’s) 

Opbrengsten 

Particulieren 

Bedrijven 

Totaal 

Kosten 

Afschrijving auto 

Autokosten exclusief afschrijving 

Afschrijving overige fotoapparatuur 
Afschrijving investering digitale
fotografie 

Bedrijfsverzekeringen 

Diverse kosten 

Interest 

Totaal 

Nettowinst
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Toelichting berekeningen resultatenbegroting:

100015 42A 2

Bijlage bij vraag 7
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■■■■

100015 CV42 Begin

Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
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
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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 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.

100015 CV42 3 Lees verder
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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
1

1

2
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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

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV42 6 Lees verder
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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-
scores

100015 CV42 7 Lees verder
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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

100015 CV42 8

Einde
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����

100019 42 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

Woensdag 20 juni
13.30 –16.30 uur

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of
berekening gevraagd wordt, worden aan het
antwoord meestal geen punten toegekend als
deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te
behalen; het examen bestaat uit 32 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een boekje met informatie.
Voor de uitwerking van de vragen 18, 20, 25 en
32 is een bijlage toegevoegd.
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���� Opgave 1

Frits werkt bij Wolters Kluwer en is door zijn chef uitgenodigd voor een
beoordelingsgesprek. Vlak voor dit gesprek leest hij het hiernavolgende bericht uit de
Volkskrant van 29 september 1998.

OR Wolters Kluwer wil mooiere winstdeling
van onze verslaggever

AMSTERDAM 

Wolters Kluwer ligt met zijn ondernemingsraad overhoop over de winstdelingsregeling.
Het conflict draait om de techniek van het boekhouden bij Wolters Kluwer. De
winstdeling wordt niet berekend over de nettowinst van het concern, maar over de
bedrijfsresultaten van de Nederlandse Wolters Kluwerbedrijven. Om precies te zijn: het
uitkeringspercentage weerspiegelt de verhouding tussen het bedrijfsresultaat en de
personeelskosten. Het bedrijfsresultaat is de winst, maar dan zonder buitengewone baten
en lasten. En daar spitst het conflict zich op toe. In 1997 werden twee reorganisaties in
gang gezet en daarvoor werd een voorziening getroffen van 25 miljoen gulden. Wolters
Kluwer boekte de kosten als gewone kosten. Dat betekende dat de personeelskosten met
25 miljoen omhoog gingen, het bedrijfsresultaat met evenveel omlaag en dus daalde de
winstdeling.
Volgens de OR van Wolters Kluwer dienen de kosten van de reorganisatie opgevoerd te
worden als buitengewone lasten.

bron: de Volkskrant 29 september 1998 (gewijzigd)

1p 1 �� Noem, naast de reorganisatiekosten, nog een voorbeeld van buitengewone baten of
lasten.

Frits is van mening dat zijn belang in het geding is en besluit daarom zijn onvrede over de
uitvoering van de winstdelingsregeling aan de orde te stellen tijdens het
beoordelingsgesprek.

2p 2 �� In hoeverre is het beoordelingsgesprek hiervoor een juiste gelegenheid? Motiveer het
antwoord.

De OR is van mening dat hij op het gebied van de (secundaire) arbeidsvoorwaarden zoals
de winstdelingsregeling, arbeidsreglement, scholingsplan e.d., een bepaalde wettelijke
bevoegdheid heeft.

1p 3 �� Welke wettelijke bevoegdheid heeft de ondernemingsraad ten aanzien van de genoemde
(secundaire) arbeidsvoorwaarden?

100019 42 2 Lees verder
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���� Opgave 2

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4 uit het informatieboekje.
Informatiebron 1 omvat een korte beschrijving van de activiteiten van onderneming
Koninklijke Boskalis Westminster NV (Boskalis), het voorgenomen beleid en het bericht
van de raad van commissarissen betreffende het boekjaar 1997.
In informatiebron 2 staat het vermogensoverzicht per 31 december van de jaren 1996, 1997
en 1998 en in informatiebron 3 staat het resultatenoverzicht van die jaren.
In informatiebron 4 staan de door C. de Roi verzamelde en berekende kerncijfers van
Boskalis voor de jaren 1996, 1997 en 1998.

C. de Roi is binnen de beleggingsclub ’Longtime’ medeverantwoordelijk voor het beheer
van de effectenportefeuille. C. de Roi moet onderzoeken welke beursgenoteerde
ondernemingen in aanmerking komen om in deze portefeuille te worden opgenomen. Zij
is gestart met het onderzoek of de aandelen van Boskalis in de effectenportefeuille
kunnen worden opgenomen. Daartoe heeft C. de Roi een aantal kerncijfers verzameld en
berekend. Deze zijn opgenomen in informatiebron 4.

Voor het al of niet aankopen van aandelen heeft de beleggingsclub een aantal interne
richtlijnen opgesteld. De interne richtlijnen luiden als volgt:

Gedurende de onderzoeksperiode van drie aaneengesloten boekjaren:
a mag het solvabiliteitspercentage, als verhouding tussen de waarde van de totale activa

en het vreemd vermogen, van de onderneming niet beneden de 150% zijn geweest;
b mag de liquiditeitspositie niet verslechterd zijn;
c mag de cashflow per geplaatst aandeel niet gedaald zijn;
d moet de rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerd totaal vermogen voor belastingen

in elk van de onderzochte boekjaren minimaal 6% geweest zijn;
e moet het rendement op de belegging jaarlijks minimaal 10% geweest zijn.

Voldoet de onderzochte onderneming aan alle interne richtlijnen dan komen de aandelen
van deze onderneming in aanmerking om gekocht te worden. Voldoet de onderneming
aan drie of vier richtlijnen dan dient C. de Roi aan de leden van de beleggingsclub een
schriftelijk advies uit te brengen over het al of niet aankopen van de aandelen. Voldoet de
onderneming aan minder dan drie van de interne richtlijnen dan worden de aandelen niet
in de effectenportefeuille opgenomen.

Met behulp van informatiebron 2, 3 en 4 kunnen de ontbrekende kerncijfers van
informatiebron 4 berekend worden.

2p 4 �� Bereken het solvabiliteitspercentage voor Boskalis op 31 december 1998
(zie formuleblad).

3p 5 �� Bereken de quick ratio voor Boskalis op 31 december 1998 (zie formuleblad).

Volgens de door C. de Roi opgestelde kerncijfers is de working capital ratio op
31 december 1998 negatief.

1p 6 �� Wat betekent een negatieve working capital ratio voor de financiering van de vaste
activa?

3p 7 �� Bereken de cashflow per geplaatst aandeel na aftrek van belastingen van Boskalis over
1998.

2p 8 �� Bereken het dividendrendement van Boskalis over 1998 uitgaande van de koerswaarde
aan het begin van het boekjaar.

C. de Roi gaat er bij de bepaling van de rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerd
totaal vermogen van uit dat de in het vermogensoverzicht gepubliceerde gegevens van
informatiebron 2 als jaargemiddelden zijn aan te merken.

3p 9 �� Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerd totaal vermogen voor belastingen
(=Rtv) over 1998 (zie formuleblad).

100019 42 3 Lees verder
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Aan de hand van de informatiebronnen moet C. de Roi onder andere de
liquiditeitspositie van Boskalis beoordelen.
C. de Roi neemt in haar aantekeningen op dat zij van mening is: „dat ondanks de
negatieve ontwikkeling van de current ratio en de working capital ratio de
liquiditeitspositie van Boskalis haar geen grote zorgen baart”.

2p 10 �� Noem twee argumenten die bovenstaande opmerking van C. de Roi ondersteunen.

Bij de beoordeling van het rendement hecht de beleggingsclub minder waarde aan het
„dividendrendement” dan aan het „rendementspercentage op de belegging”.

1p 11 �� Welk beleggingsresultaat zal bij het „rendementspercentage op de belegging” wel
meetellen en bij het „dividendrendement” niet?

4p 12 �� Controleer of Boskalis in de jaren 1996, 1997 en 1998 voldeed aan de door beleggingsclub
’Longtime’ opgestelde interne richtlijnen a tot en met e. Geef bij elke richtlijn een
motivatie.

C. de Roi weet dat veel leden van de beleggingsclub bij de afweging of aandelen in
portefeuille genomen moeten worden of niet, de positie die de onderneming op haar
afzetmarkt heeft een belangrijke rol laten spelen.
C. de Roi wil met behulp van het marktaandeel van Boskalis in 1997 de positie van
Boskalis op haar afzetmarkt vaststellen. De activiteiten (zie informatiebron 1) worden
door Boskalis onderscheiden in activiteiten op de vrije baggermarkt en op de niet-vrije
baggermarkt.

3p 13 �� Bereken het marktaandeel van Boskalis in 1997 op de vrije baggermarkt.
1p 14 �� Neemt naar jouw mening Boskalis een vooraanstaande plaats in op de vrije baggermarkt?

Motiveer het antwoord.

100019 42 4 Lees verder
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���� Opgave 3

Huismerken lopen terug

Klant let minder op kleintjes
Van onze economische redactie

Amsterdam, woensdag.
Nederlanders kopen in de supermarkt steeds vaker duurdere A-merken. Dit in
tegenstelling tot de rest van Europa waar juist de goedkopere huismerken oprukken.
Uit de nieuwste cijfers van de Merkenmonitor blijkt dat het marktaandeel van de 
A-merken vorig jaar 1,5 procent is gestegen terwijl het aandeel van de winkelmerken, de
zogeheten private labels, met 1,8 procent ten opzichte van het vorig jaar is afgenomen.
Volgens H. Eisma van onderzoeksbureau AC Nielsen, het bureau dat om de twee jaar de
merkenmonitor presenteert, is de populariteit van de duurdere artikelen deels te danken
aan de economische situatie in ons land. „De Nederlander heeft meer te besteden en
geeft dat graag uit aan luxe producten in de supermarkt.”
In Nederland is de opmars van het huismerk al in de jaren negentig praktisch tot stilstand
gekomen. Enkele jaren geleden wonnen de goedkope merken even wat terrein, omdat de
supermarktketens toen met eigen merken melk en yoghurt kwamen.

bron: De Telegraaf

In bovenstaand krantenartikeltje staat dat in Nederland in supermarkten steeds vaker
duurdere A-merken worden gekocht in plaats van de goedkopere huismerken.

1p 15 �� Is er bij een A-merk sprake van een fabrikantenmerk of van een winkelmerk?

Uit onderzoek blijkt dat supermarkten hun private labels een goede plaats op het schap
geven, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de A-merken.

1p 16 �� Noem, naast een betere plek op het schap, nog een manier waarop supermarkten de
verkoop van hun private labels kunnen vergroten. Motiveer het antwoord.

2p 17 �� Noem twee redenen waarom supermarkten een voorkeur hebben voor private labels in
plaats van een A-merk of een B-merk.

���� Opgave 4

Fabrico NV produceert slechts één soort product. Op verzoek van de directie heeft de
planningsafdeling het verloop van het verwachte verkoop- en het bezettingsresultaat voor
2001 in een grafiek weergegeven. Deze grafiek is weergegeven op een bijlage die bij deze
opgave hoort. Naast het bezettingsresultaat en het verkoopresultaat hoeft men in de
voorcalculatie niet met andere resultaten rekening te houden.
Voorraadvorming is niet mogelijk.
Ten aanzien van de productie en verkoop zijn de volgende gegevens bekend:
– de maximale productiecapaciteit is 110.000 stuks per jaar;
– de variabele kosten zijn proportioneel;
– de verkoopprijs, inclusief 6% BTW, is � 8,48 per stuk.

2p 18 �� Teken in de grafiek op de bijlage de totale constante kostenlijn van Fabrico NV.
Zet bij deze lijn de letters TCK.

2p 19 �� Bereken met behulp van de grafiek en bovenstaande gegevens de variabele kosten per
product door uit te gaan van een verwachte productie (= verwachte afzet) van 80.000
stuks.

2p 20 �� Geef met q* op de horizontale as van de grafiek op de bijlage aan, waar voor de
onderneming in 2001 sprake is van de break even-situatie.

100019 42 5 Lees verder
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���� Opgave 5

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 en 6 uit het informatieboekje en een bijlage
die nodig is voor het beantwoorden van vraag 25.
Informatiebron 5 geeft informatie over het beleggen in aandelen via Legio-Lease en in
informatiebron 6 zijn twee tabellen opgenomen waarmee bepaald kan worden welk bedrag,
volgens de richtlijnen van de lokale bank, opgenomen kan worden met een persoonlijke
lening.

Jan Gerritsen wil op 1 januari 2000 aandelen gaan kopen. Omdat hij niet over voldoende
liquide middelen beschikt, zal hij het aankoopbedrag moeten lenen. Van zijn maandelijks
netto-inkomen van � 2.800,– wil Jan Gerritsen elke maand � 250,– besteden voor de
aankoop van aandelen.

Met een maandelijkse betaling van � 250,– kan Jan Gerritsen via Legio-Lease een pakket
aandelen ’leasen’ met een aankoopwaarde van � 21.400,63.
Jan Gerritsen wil weten wat de kosten bij Legio-Lease zijn en onderzoeken of een andere
financiering van dit aandelenpakket mogelijk en voordeliger is. De financieringswijze
heeft geen enkele invloed op de beleggingsopbrengsten.
Jan Gerritsen beperkt zijn onderzoek tot de volgende drie alternatieve
financieringswijzen:
a. het afsluiten van een tweede hypothecaire lening op zijn woning bij de Postbank;
b. het afkopen van zijn levensverzekering;
c. het afsluiten van een persoonlijke lening bij de lokale bank.

Legio-Lease.
Als Jan Gerritsen een pakket aandelen via Legio-Lease aanschaft (least) met een
aankoopwaarde van � 21.400,63 dan leent hij van Legio-Lease hetzelfde bedrag. In
verband met deze lening dient Jan Gerritsen maandelijks � 250,– aan Legio-Lease te
betalen, voor het eerst bij het sluiten van de overeenkomst. Van dit bedrag wordt door
Legio-Lease maandelijks � 44,40 op een spaarrekening gestort. Legio-Lease vergoedt op
deze spaarrekening een interestpercentage van 0,96% per maand.
Met het spaarbedrag kan, op het eind van de looptijd, de lening in een keer worden
afgelost. De looptijd is 15 jaar. Het is mogelijk om eerder te stoppen maar niet binnen de
eerste vijf jaar. Indien na vijf jaar tussentijds gestopt wordt is er een schuldrest, restant
hoofdsom genoemd. Deze schuldrest wordt dan verrekend met de opbrengst die uit de
verkoop van het aandelenpakket verkregen wordt.

Er zijn in het algemeen twee vormen van leasing.
1p 21 �� Welke twee vormen van leasing zijn er in het algemeen?
2p 22 �� Van welke vorm van leasing is er sprake bij Legio-Lease? Motiveer het antwoord.
2p 23 �� Bereken welk jaarpercentage op basis van samengestelde interest gelijk is aan een rente

van 0,96% per maand (antwoord in tenminste twee decimalen).
2p 24 �� Bereken de schuldrest (restant hoofdsom) indien Jan Gerritsen bovenstaande lease-

overeenkomst aangaat en na vijf jaar beëindigt (zie formuleblad).

Tweede hypotheek.
Ook zou Jan Gerritsen een tweede hypothecaire lening op zijn huis kunnen nemen. Hij
informeert bij de bank naar de mogelijkheden. De bank stelt dat de tweede hypothecaire
lening niet groter mag zijn dan de overwaarde van de woning. De overwaarde van de
woning is het verschil tussen de marktwaarde van de woning en de daarop rustende
hypotheekschuld.
Bij de aankoop van het huis heeft Jan Gerritsen op 1 januari 1997 een 6%
annuïteitenhypotheek afgesloten van � 200.000,– met een looptijd van 30 jaar. De
jaarlijkse annuïteit bedraagt � 14.529,80 en wordt op 31 december achteraf betaald, voor
het eerst op 31 december 1997.
De marktwaarde van het huis bedraagt op 31 december 1999 � 215.000,–. De afsluitkosten
van de tweede hypothecaire lening bedragen � 250,–.
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3p 25 �� Bereken de schuldrest op 1 januari 2000 van de op 1 januari 1997 afgesloten hypothecaire
lening. Vul hiervoor de tabel in die vermeld staat op de bijlage die bij deze opgave hoort.

2p 26 �� Laat door middel van een berekening zien of het sluiten van een tweede hypothecaire
lening voldoende financiële middelen oplevert om eenzelfde aandelenpakket van
� 21.400,63 als aangeboden door Legio-Lease te kunnen kopen.

Een eventueel af te sluiten tweede hypotheek bedraagt � 22.000,–. Als Jan gedurende 5
jaar dezelfde maandtermijnen betaalt als bij Legio-Lease, bedraagt de schuldrest van deze
tweede hypothecaire lening na 5 jaar � 14.387,80

Afkopen kapitaalverzekering
Jan heeft in het verleden een kapitaalverzekering afgesloten. Voor deze verzekering is Jan
geen premie meer verschuldigd. Volgens de polis dient de verzekeringsmaatschappij Jan
op 1 januari 2020 een bedrag uit te keren van � 60.000,–. De verzekeringsmaatschappij
brengt bij vervroegde uitkering een rente van 7% per jaar, op basis van samengestelde
interest, in rekening.

2p 27 �� Bereken de contante waarde van de kapitaalverzekering indien Jan op 1 januari 2000 de
kapitaalverzekering vervroegd laat uitkeren.

Persoonlijke lening
Een alternatief voor de financiering van het aandelenpakket van � 21.400,63 is een
persoonlijke lening bij de lokale bank. De door de lokale bank verstrekte informatie is
opgenomen in informatiebron 6.

Jan Gerritsen wil voor de aankoop van het aandelenpakket van � 21.400,63 uit de vier
bovengenoemde financieringswijzen de goedkoopst mogelijke financieringswijze kiezen.

3p 28 �� Geef aan welke van de vier mogelijke financieringswijzen Jan zal kiezen. Geef aan
waarom de overige niet in aanmerking komen.

���� Opgave 6

Van de industriële onderneming Faradol is gegeven dat zij uitsluitend het product Fadol
op de markt brengt. Voor 2001 is de verkoopprijs als volgt samengesteld:
Grondstoffen: 1,25 kg Gero à � 5,– � 6,25
Lonen: 0,5 arbeidsuur à � 50,– � 25,–
Machinekosten: constant � 37,50
Machinekosten: variabel � 12,50
Standaard fabricagekostprijs � 81,25
Winst per product � 18,75
Verkoopprijs exclusief btw � 100,–
BTW 17,5 % � 17,50
Verkoopprijs inclusief btw � 117,50

De normale productie en afzet per kwartaal zijn 22.500 stuks Fadol.
Voor het eerste kwartaal van 2001 zijn de volgende nacalculatorische gegevens bekend:

• er zijn 22.100 stuks Fadol geproduceerd en verkocht;
• het grondstofverbruik is 28.730 kg Gero geweest met een totale inkoopwaarde van
� 146.523,– exclusief btw;

• de totale loonkosten zijn � 563.040,–;
• de totale machinekosten zijn � 1.082.150,–.

Geef bij de hiernavolgende vragen steeds aan of het berekend resultaat voordelig of
nadelig is.

2p 29 �� Bereken het bedrijfsresultaat voor Faradol voor het eerste kwartaal 2001.
2p 30 �� Bereken het bezettingsresultaat voor Faradol voor het eerste kwartaal van 2001 (zie

formuleblad).
4p 31 �� Bereken het prijsverschil en het efficiencyverschil in euro’s op de grondstoffen voor

Faradol voor het eerste kwartaal van 2001 (zie formuleblad). Geef daarbij aan of het
verschil voordelig of nadelig is.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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���� Opgave 7

In deze opgave hoeft geen rekening te worden gehouden met BTW.

Bontroal NV produceert diverse seizoengevoelige producten en levert deze aan
detaillisten.
De afdeling ’Beheer en financiën’ van Bontroal NV is bezig met het opstellen van de
liquiditeitsbegroting voor het eerste kwartaal van 2001. Om de ontbrekende posten op de
al gedeeltelijk ingevulde liquiditeitsbegroting in te vullen zijn de volgende gegevens
verzameld:

Balans op 31 december 2000 van Bontroal NV
Gebouwen � 620.000,– Geplaatst aandelenvermogen � 100.000,–
Machines � 380.000,– Agioreserve � 500.000,–
Voorraad grondstoffen � 300.000,– Algemene reserve � 580.000,–
Voorraad goederen � 180.000,– 8% Hypothecaire lening � 400.000,–
Debiteuren � 270.000,– 6% Onderhandse lening � 250.000,–
Overige vlottende activa � 230.000,– Crediteuren � 70.000,–
Liquide middelen � 150.000,– Overige vlottende passiva � 230.000,–

� 2.130.000,– � 2.130.000,–

• De omzet voor 2001 wordt begroot op � 1.800.000,–. De omzet is seizoengevoelig en in
het eerste kwartaal zal deze 22% van de jaaromzet zijn.

• De omzet van het kwartaal is gelijkmatig over de maanden van het kwartaal verdeeld.
• Alle inkopen en verkopen vinden op rekening plaats.
• Aan debiteuren wordt twee maanden krediet verstrekt, van crediteuren wordt één maand

krediet ontvangen.
• De productie is gelijkmatig over het jaar gespreid.
• De grondstofkosten per product bedragen 45% van de verkoopprijs. De verbruikte

grondstoffen worden ingekocht in de maand waarin ze worden verwerkt.
• Op de 8% hypothecaire lening wordt elk jaar op 1 februari de interest over het afgelopen

jaar betaald, tevens wordt op deze datum � 50.000,– afgelost.
• De brutolonen bedragen elke maand � 23.000,–, de ingehouden loonheffing en de

ingehouden sociale lasten bedragen � 3.000,–.
• De afdracht van de loonheffing en de sociale lasten vindt elk kwartaal bij achterafbetaling

plaats.
• De loonheffing en sociale lasten van het vierde kwartaal 2000 zijn opgenomen onder de

balanspost ’Overige vlottende passiva’.
• Een op 1 januari 2001 bestelde kantoormachine met een aanschafwaarde van � 2.000,–,

zal op 1 februari 2001 geleverd worden. De betaling vindt bij aflevering plaats.
• De afschrijvingen op de gebouwen en machines zijn 2% per kwartaal en worden

berekend over de boekwaarde die deze activa hebben aan het begin van dat kwartaal.

8p 32 �� Stel met behulp van bovenstaande gegevens de (reeds gedeeltelijk ingevulde)
liquiditeitsbegroting op voor Bontroal voor het eerste kwartaal van 2001. Gebruik
daarvoor de bijlage die bij deze opgave hoort.
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���� Formuleblad

Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 4, 5, 9, 24, 30 en 31.

waarde activa4 �� solvabiliteitspercentage = � 100%
vreemd vermogen

vlottende activa – voorraad5 �� quick ratio = 
kort vreemd vermogen

winst voor belasting + interest9 �� Rtv = � 100%
gemiddeld geïnvesteerd totaal vermogen

(1 + i) � ((1 + i)n – 1)
24 �� eindwaarde spaarbedrag = T �

i

T = termijnbedrag

interestpercentagei =
100

n = aantal termijnbedragen waarover interest berekend wordt

constante kosten30 �� bezettingsresultaat = � (normale productie – werkelijke productie)
normale productie

31 �� prijsverschil = (standaard prijs – werkelijke prijs) � werkelijke hoeveelheid

efficiencyverschil = (standaard hoeveelheid – werkelijke hoeveelheid) � standaard prijs
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informatie- Tekst uit het jaarverslag van 1997
bron 1

De onderneming

Koninklijke Boskalis Westminster NV is een internationaal opererende
baggermaatschappij waarvan de kernactiviteiten zich richten op het aanleggen en
onderhouden van havens en waterwegen, het creëren van land in water en het
beschermen van kusten en oevers. Sinds 1972 is de onderneming genoteerd aan de AEX-
Effectenbeurs in Amsterdam.

Activiteiten
De kernactiviteiten baggeren en kust- en oeverwerken dragen voor driekwart bij aan de
omzet van Boskalis. De totale wereldbaggermarkt heeft een omvang van 11 miljard
gulden, maar daarvan is slechts de helft vrij toegankelijk. De andere helft is vooralsnog
gesloten voor buitenlandse aannemers. Op deze vrije baggermarkt (= baggeren, kust- en
oeverwerken) neemt Boskalis een toonaangevende positie in. Daarnaast is het bedrijf
vooral actief op tal van verwante werkterreinen, zoals droog grondverzet, dijkenbouw en
zandwinning. Tevens kent Boskalis specialistische niche-activiteiten1) in het kader van de
offshore-industrie, milieutechniek, munitieberging en tunnelbouw.

Beleid
De onderneming werkt door middel van gerichte groei en optimale dienstverlening, aan
verdere versterking van haar prominente internationale positie op het gebied van
baggeren en baggergerelateerde activiteiten. Groei kan autonoom en door acquisities2)

plaatsvinden, zowel in huidige marktgebieden als in nieuwe marktgebieden. Daarbij
wordt naar uitbreiding van het aantal thuismarkten gestreefd. Schaalgrootte levert
belangrijke voordelen op voor de bedrijfsvoering. De hoofddoelstelling is om te
excelleren in marktpositie en winstgevendheid. Het bieden van een aantrekkelijk
rendement en een inspirerende werkomgeving voor medewerkers staan daarbij centraal.

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Bestuur heeft het jaarverslag aan onze Raad (van Commissarissen)
voorgelegd, waarin is opgenomen de jaarrekening. De jaarrekening is door KPMG
Accountants NV gecontroleerd en goedgekeurd. De goedkeurende verklaring is in het
jaarverslag opgenomen.

Wij stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor:
–  de jaarrekening, waarin opgenomen het voorstel tot winstbestemming goed te keuren;
–  de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor hun bestuur en de

Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen jaar;
–  een dividend uit te keren aan de houders van (certificaten van) aandelen van ƒ 1,25 per

(certificaat van) aandeel, naar keuze van de aandeelhouder (certificaathouder) uit te
keren geheel in contanten dan wel ƒ 0,75 in contanten en ƒ 0,50 in (certificaten van)
aandelen ten laste van de fiscaal vrije agioreserve of ten laste van de overige reserves.

Een welgemeend woord van waardering gaat uit naar de medewerkers en de Raad van
Bestuur voor het resultaat dat afgelopen jaar is bereikt.

Papendrecht/Sliedrecht

De Raad van Commissarissen

100019 42A 3 Lees verder
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informatie- Vermogensoverzicht na voorgestelde winstbestemming van Boskalis1)
bron 2 (getallen x 1 miljoen gulden, tenzij anders vermeld)

1998 1997 1996
Vaste activa
Materiële vaste activa 711,1 669,3 570,2
Financiële vaste activa 79,8 50,9 43,7

Som der vaste activa 790,9 720,2 613,9

Vlottende activa
Voorraden 30,3 28,3 22,4
Debiteuren 91,6 168,0 149,8
Overige vorderingen 137,0 159,3 189,7
Liquide middelen 308,7 279,1 230,3

Som der vlottende activa 567,6 634,7 592,2

Kortlopende schulden
Crediteuren 116,3 145,9 106,5
Bank 8,4 6,1 9,8
Overige korte schulden 540,6 475,0 430,5

Som der vlottende passiva 665,3 627,0 546,8

Uitkomst van vlottende activa min
vlottende passiva2) ( 97,7) 7,7 45,4

Uitkomst activa min vlottende passiva 693,2 727,9 659,3

Langlopende schulden
Achtergestelde leningen 79,9 80,0
Overige leningen 20,7 34,3
Voorzieningen 175,6 161,5 125,4

Eigen vermogen 517,6 465,8 419,6

693,2 727,9 659,3

Garantievermogen 517,6 545,7 499,6

1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen.
2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief.
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informatie- Resultatenoverzicht van Boskalis1)
bron 3 (getallen x 1 miljoen gulden, tenzij anders vermeld)

1998 1997 1996
Omzet 1724,2 1403,6 1146,4

Externe kosten2) (1198,8) (   930,8) ( 721,8)
Personeelskosten2) ( 300,0) ( 276,2) ( 267,8)
Afschrijvingen2) ( 100,2) ( 105,4) ( 93,8)

Som der bedrijfslasten 1599,0 1312,4 1083,4

Bedrijfsresultaat 125,2 91,2 63,0

Rentebaten 7,8 7,8 14,4
Rentelasten2) (  7,9) ( 9,4) (11,9)
Resultaat niet 
geconsolideerde deelnemingen 14,0 6,2 7, 6

Som der financiële baten en lasten 13,9 4,6 10,1

139,1 95,8 73,1
Belastingen2) ( 35,4) ( 13,6) ( 11,0)

Nettoresultaat 103,7 82,2 62,1

1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen.
2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief.

informatie- Kerncijfers van Boskalis (opgesteld door C. de Roi)
bron 4

1) Dient nog berekend te worden.
2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief.
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informatie- SpaarExtra
bron 5

van Legio-Lease

(uit folder van Legio-Lease)

100019 42A 6 Lees verder

NIEUW! Laat uw spaargeld gigantisch
groeien met SpaarExtra. U zult zien dat u
eigenlijk nergens een hoger eindkapitaal
kunt behalen.
Een uitbetaling van ƒ 565.012,34 over 15
jaar is mogelijk. Volledig belastingvrij!
Vergelijkt u dat eens met een rente-
rekening of een spaarverzekering.

Wat is SpaarExtra?
SpaarExtra is het antwoord van Legio-
Lease op de belastingplannen van
staatssecretaris Vermeend. Een nieuw
creatief product zoals u van ons gewend
bent, waarin sparen en beleggen op een
unieke manier wordt gecombineerd.
SpaarExtra verslaat de gemiddelde
spaarverzekering op alle fronten.
Bovendien biedt SpaarExtra u veel meer
flexibiliteit dan een spaarverzekering:
vanaf 5 jaar kunt u elk gewenst moment
stoppen. Zonder kosten en belastingvrij!

Hoe werkt SpaarExtra precies?
Met uw inleg vanaf ƒ 50,– per maand least
u een legio AEX-plus Certificaat, dat u
recht geeft op een belastingvrije
uitbetaling die gelijk is aan het
beleggingsresultaat van de AEX fondsen
plus het extra resultaat dat ontstaat
doordat de dividenden in de koers van het
certificaat worden opgenomen. In de AEX
zijn de 25 belangrijkste beursgenoteerde
Nederlandse ondernemingen opgenomen,
zoals ABN AMRO, AEGON, Ahold,
Koninklijke Olie en Unilever. De AEX
geeft dus een brede spreiding over diverse
bedrijfstakken zoals banken en
verzekeringen, voedingssector, chemie en
automatisering. Hierdoor is het Legio
AEX-plus Certificaat een uitstekende
belegging.

Hoe spaar ik extra?
In plaats van een grote startinvestering
betaalt u een bescheiden vast
maandbedrag dat bestaat uit rente en
aflossing. De rente (0,96% per maand;
effectief) is de vergoeding voor het feit dat
het certificaat al vanaf de eerste dag in zijn
geheel voor u aan het werk is.

Bij een spaarverzekering is dit niet het
geval. En doordat de dividenden van de 25
AEX-fondsen in de koers van het
certificaat worden opgenomen, is uw
beleggingsresultaat gegarandeerd beter
dan de AEX-koersindex. Deze steeg de
afgelopen 15 jaar met gemiddeld
14,2% per jaar. SpaarExtra zou u over die
periode ruim anderhalf keer meer hebben
opgeleverd: bij een inleg van bijvoorbeeld
ƒ 500,– per maand zou u een uitbetaling
hebben ontvangen van maar liefst
ƒ 565.012,34!

Wat is de looptijd?
Uw lease-overeenkomst heeft een
minimale looptijd van vijf jaar. Vanaf dat
moment kunt u op elk gewenst moment
zonder kosten stoppen. Bij overlijden
kunnen de erfgenamen (indien gewenst)
ook binnen de eerste vijf jaar direct en
zonder kosten stoppen.

Hoe wordt de uitbetaling geregeld?
De maximale looptijd is vijftien jaar. U
heeft uw volledige certificaat dan bij
elkaar gespaard en u kunt het natuurlijk
kosteloos verzilveren. Stopt u op een
eerder moment, dan wordt slechts het nog
niet afgeloste deel van de aankoopsom in
mindering gebracht op de opbrengst van
uw Legio AEX-plus Certificaat. De
opbrengst wordt binnen een week aan u
uitbetaald. Geheel belastingvrij!

Wat levert SpaarExtra op?
Inclusief de dividendopname wordt
uitgegaan van een gemiddelde stijging van
de CBS-koersindex met 15,7% over de
eerste 5 jaar. Voor 10 en 15 jaar was in het
verleden dit percentage nog hoger.

De waarde van uw belegging kan
fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.
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Verwachte bezettingsresultaat en verkoopresultaat voor Fabrico N.V. in 2001

Verkoopresultaat

Bezettingsresultaat

Examen VWO 2001

Tijdvak 2
Woensdag 20 juni
13.30–16.30 uur

Vragen 18 en 20

Examennummer

...............................................................

Naam

...............................................................

Bijlage bij de vragen 18, 20, 25 en 32
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Vraag 25

Vraag 32

Liquiditeitsbegroting van Bontroal eerste kwartaal 2001 in euro's 
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100019 CV42 Begin

Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

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

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

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

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders
is aangegeven;

100019 CV42 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 72 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) 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.

100019 CV42 3 Lees verder
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���� 4 Antwoordmodel

���� Opgave 1

Maximumscore 1
1 �� Het boekresultaat (winst of verlies) dat ontstaat bij verkoop van vaste activa

/deelnemingen.

Maximumscore 2
2 �� Niet, want in een beoordelingsgesprek staat de beoordeling van de prestaties van de

werknemer centraal. (Zijn onvrede, hetgeen zijn functioneren zou kunnen beïnvloeden,
kan tijdens een functioneringsgesprek aan de orde komen).

Maximumscore 1
3 �� Het recht van instemming / het recht op meebeslissen.

���� Opgave 2

Maximumscore 2

4 �� Solvabiliteit: × 100% = 162%

Maximumscore 3

5 �� Quick ratio: = 0,807 � 0,81

Maximumscore 1
6 �� Als de working capital ratio negatief is wil dat zeggen dat de vaste activa voor een

gedeelte gefinancierd zijn met kort vreemd vermogen.

Maximumscore 3

7 �� Cashflow per aandeel: = ƒ 7,86

Maximumscore 2

8 �� Dividendrendement: × 100% = 4,4%

Maximumscore 3

9 �� Rtv: × 100% = 10,8%

Maximumscore 2
10 �� voorbeelden van juiste antwoorden:

• Als Boskalis in 1998 kort vreemd vermogen had afgelost in plaats van het lang vreemd
vermogen zou dat een positieve uitwerking gehad hebben op de liquiditeitsratio’s.

• Omzetting van kort vreemd vermogen in lang vreemd vermogen heeft een positieve
invloed op de liquiditeitsratio’s zonder nadelige invloed te hebben op de
financieringsstructuur van Boskalis.

• De berekende ratio’s zijn momentopnamen.

Maximumscore 1
11 �� Bij het rendement op beleggingen spelen de koerswinsten een rol.

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV42 4 Lees verder

139,1 7,9
693,2 665,3
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790,9 567,6
665,3 175,6
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567,6 –  30,3
665,3

103.700.000  100.200.000
25.941.000

�

1,60
36,00
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Maximumscore 4
12 �� a: De solvabiliteit is, volgens informatiebron 4 minimaal 150% geweest in deze periode.

Aan deze richtlijn is voldaan.
b: De current ratio, de quick ratio en de working capital ratio zijn alle drie in de drie
opvolgende jaren gedaald. Deze ontwikkeling is negatief, de liquiditeitspositie is
verslechterd.
Aan deze richtlijn is niet voldaan.
c: De cashflow is in deze periode (vraag 7) niet gedaald.
Aan deze richtlijn is voldaan.
d: De rentabiliteit van het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen is in deze periode
(vraag 8) steeds meer dan 6% geweest.
Aan deze richtlijn is voldaan.
e: Het rendement op de belegging moet minimaal 10% zijn. In 1997 wordt 6,4% gehaald
en in 1998 wordt een negatief rendement gehaald.
Aan deze richtlijn is niet voldaan.

Opmerking
In het antwoord moeten de richtlijnen besproken worden. De leerling moet, volgens de
richtlijnen ook de eisen waaraan niet voldaan wordt nader in ogenschouw nemen.
Afwijkende adviezen, indien juist gemotiveerd, dienen natuurlijk als juist beoordeeld te
worden.

Maximumscore 3

13 �� Marktaandeel vrije baggermarkt: × 100% = 19,1%

Maximumscore 1
14 �� Bij een marktaandeel van 19% kan men, gezien het aantal aanbieders spreken van een

vooraanstaande plaats op de afzetmarkt.

���� Opgave 3

Maximumscore 1
15 �� fabrikantenmerk

Maximumscore 1
16 �� voorbeelden van een juist antwoord:

• Bij een eigen spaarsysteem kan men extra spaarpunten geven bij aanschaf van private
labels.

• Kortingsacties (kassakorting) voeren bij aanschaf van private labels.
• Extra airmiles geven bij aanschaf van private labels.

Maximumscore 2
17 �� voorbeelden van juiste antwoorden:

• Private labels kennen hogere winstmarges.
• Met private labels kan men zich beter onderscheiden van ander supermarkten.
• Met private labels probeert men de klanten te binden.

Antwoorden Deel-
scores
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0,75 × 1,4036 miljard
0,5 × 11 miljard
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���� Opgave 4

Maximumscore 2
18 �� TCK is een horizontale lijn ter hoogte van � 300.000,– van q = 0 tot en met q =110.000 

Opmerking
Een punt in mindering brengen als de lijn voorbij de beschikbare productiecapaciteit is
doorgetrokken.

Maximumscore 2
19 �� Bij 80.000 stuks is de verkoopwinst � 200.000,-. Dus de winstmarge is � 2,50 per stuk.

De verkoopprijs zonder BTW is         = � 8,– per stuk.

De kostprijs is 8 – 2,50= � 5,50.

Omdat de constante kosten per product              = � 4,29 zijn, zijn de variabele kosten per 

product 5,50 – 4,29= � 1,21

Maximumscore 2
20 �� Zie grafiek bij vraag 18

Opmerking
Uitsluitend 0 of 2 punten toekennen.

���� Opgave 5

Maximumscore 1
21 �� Financial leasing en operational leasing.

Maximumscore 2
22 �� Financial leasing, want 

het risico van waardedaling van het pakket aandelen ligt bij de lessee/ 
het contract is niet opzegbaar binnen de eerste vijf jaren.

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

bedragen van
deelresultaten

in euro's
(x 100.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
productie en afzet (x 10.000 stuks)productie en afzet (x 10.000 stuks)

Verwachte bezettingsresultaat en verkoopresultaat voor Fabrico N.V. in 2001

Verkoopresultaat
TCK

Bezettingsresultaat

q*

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV42 6 Lees verder

8,48
1,06

300.000
70.000

Pagina: 1316Voor 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).



Maximumscore 2
23 �� 1,009612 = 1,1214815 � 12,15% per jaar.

Maximumscore 2
24 �� Na 5 jaar is de eindwaarde van de aflossingen:

44,40 ×                                 =  44,40 × 81,40196351 = 3.614,25

dus de schuldrest is 21.400,63 – 3.614,25 = � 17.786,38

Maximumscore 3
25 ��

Maximumscore 2
26 �� Overwaarde huis = 215.000 – 191.946,13 = � 23.053,87

Beschikbare middelen: 23.053,87 – 250 = � 22.803,87
Dit bedrag is meer dan het benodigde bedrag van � 21.400,63

Maximumscore 2

27 �� Contante waarde =            = � 15.505,14

Maximumscore 3
28 ��

De keuze is beperkt tot leasen en de tweede hypotheek.
Een tweede hypotheek heeft de voorkeur boven „leasen” want:
Voorbeelden van een juiste motivatie:

• De tweede hypotheek kent bij dezelfde termijnbetalingen een lagere schuldrest na 5 jaar.
• Het bedrag van de tweede hypotheek is hoger dan het aankoopbedrag van het

aandelenpakket. Jan houdt geld over.

Opmerking
Voor het vaststellen welke financieringsvormen mogelijk (niet mogelijk) zijn 2 punten
toekennen. Voor de motivatie van de vaststelling welke financieringsvorm het goedkoopst is
1 punt toekennen.
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Antwoorden Deel-
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601,0096(1,0096 1)
0,0096

�

1

1

20
60.000

1,07
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���� Opgave 6

Maximumscore 2
29 �� Het bedrijfsresultaat bedraagt:

omzet  22.100 × 100 = � 2.210.000,–
bedrijfskosten:
grondstofkosten � 146.523,–
loonkosten � 563.040,–
machinekosten � 1.082.150,–

� 1.791.713,–
bedrijfsresultaat � 418.287,–

Maximumscore 2
30 �� Bezettingsresultaat:

(22.500 – 22.100) × 37,50 = � 15.000,– nadelig

Maximumscore 4
31 �� Prijsverschil grondstoffen:

(5 –            ) × 28.730 = � 2.873,– nadelig

efficiencyverschil grondstoffen:
(1,25 × 22.100 – 28.730) × 5 = � 5.525,– nadelig

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV42 8 Lees verder

146.523
28.730

2

2
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���� Opgave 7

Maximumscore 8
32 �� Liquiditeitsbegroting van Bontroal 1e kwartaal 2001 in euro's 

Toelichting:

Debiteuren: 270.000 + (    × 1.800.000 × 0,22)

Crediteuren: 70.000 + (     × 1.800.000 × 0,45)

Interest 8% hypothecaire lening: 0,08 × 400.000

Opmerkingen
• voor de berekening van het juiste debiteurenbedrag 2 punten toekennen
• voor de berekening van het juiste crediteurenbedrag 2 punten toekennen
• voor de berekening van het juiste loonbedrag 1 punt toekennen
• voor een juiste berekening van mutatie liquide middelen, stand 1-1-2001 en stand liquide

middelen 31-3-2001 in totaal 1 punt toekennen
• voor het juist invullen van de overige posten maximaal 2 punten toekennen
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