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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 

Pagina: 7Voor 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-c 7 lees verder ►►►

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 

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

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



VW-0251-h-c 8 lees verder ►►►

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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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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 VW-0251-h-c 13 lees verder ►►►

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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 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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 VW-0251-h-c 2 lees verder ►►►

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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 VW-0251-h-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. 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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 VW-0251-h-c 5 lees verder ►►►

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 
 

Pagina: 39Voor 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-c 10 lees verder ►►►

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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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. 
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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 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 
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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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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 
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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 
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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  
 

 VW-0251-a-19-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Pagina: 64Voor 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 
 

 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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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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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 

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

 VW-0251-a-18-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Pagina: 93Voor 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 
 

 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 
 

 VW-0251-a-18-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Pagina: 94Voor 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 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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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. 

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-a-17-1-c 2 lees verder ►►► 
 

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 
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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 VW-0251-a-17-1-c 6 lees verder ►►► 
 

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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 VW-0251-a-17-1-c 7 lees verder ►►► 
 

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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 VW-0251-a-17-1-c 8 lees verder ►►► 
 

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 
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 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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 VW-0251-a-17-1-c 10 lees verder ►►► 
 

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 
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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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 VW-0251-a-17-1-c 12 lees verder ►►► 
 

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-c 1 lees verder ►►► 
 

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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 VW-0251-a-17-2-c 2 lees verder ►►► 
 

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

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



 VW-0251-a-17-2-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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 VW-0251-a-17-2-c 4 lees verder ►►► 
 

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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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 
 

Pagina: 116Voor 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-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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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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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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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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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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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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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-c 1 lees verder ►►► 
 

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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 VW-0251-a-16-1-c 2 lees verder ►►► 
 

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 
 

Pagina: 127Voor 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-16-1-c 5 lees verder ►►► 
 

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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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 
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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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 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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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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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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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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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 
 

Pagina: 163Voor 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-c 6 lees verder ►►► 
 

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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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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VW-0251-a-15-2-c-A 

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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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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 VW-0251-a-14-1-c 1 lees verder ►►► 
 

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. 
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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 
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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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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-c 1 lees verder ►►►

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-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; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

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

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

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

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

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

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 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.) 
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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 

Pagina: 208Voor 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 1 lees verder ►►► 
 

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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 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 
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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 
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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-c 1 lees verder ►►► 
 

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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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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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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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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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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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. 
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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 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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 VW-0251-a-12-2-c 8 lees verder ►►► 
 

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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 VW-0251-a-12-2-c 9 lees verder ►►► 
 

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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 VW-0251-a-12-2-c 10 lees verder ►►► 
 

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-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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 VW-0251-a-11-1-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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 VW-0251-a-11-1-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 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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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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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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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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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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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  
 
 

Pagina: 253Voor 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-11-2-c 5 lees verder ►►►

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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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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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. 
 
 

 VW-0251-a-10-2-c 3 lees verder ►►►

Pagina: 273Voor 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).



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-c 1 lees verder 

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; 
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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 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% 
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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). 
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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 

 

Pagina: 290Voor 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 10 lees verder ►►►

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* 
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 949-0251-a-VW-2-c 1 lees verder 

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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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 
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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* 
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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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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 
 

Pagina: 328Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 700025-1-030c 7 lees verder ►►►

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. 
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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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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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 700049-2-030c 5 lees verder ►►►

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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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: 339Voor 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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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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600025-1-29c  Begin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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600025-1-29c 2 Lees verder 

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 

Antwoorden Deel- 
scores
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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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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 

m
an
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ie 20 06 

Tijdvak 2

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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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. 
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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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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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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
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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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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

B
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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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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.  
 

500018-1-25c  Begin 1 Lees verder 

m
an

ag
em

en
t &

 o
rg

an
is

at
ie 20 05

Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Pagina: 357Voor 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).



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  
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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  
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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. 
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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  
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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  
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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. 
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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 
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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 
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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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Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Pagina: 373Voor 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 2 Lees verder 

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

Pagina: 376Voor 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 5 Lees verder 

 
 
 
 
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
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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

Pagina: 379Voor 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 8 Lees verder 

 
 
 
 
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
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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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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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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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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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Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
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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- 
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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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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf.  
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar de 
Citogroep. 
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Tijdvak 2

Correctievoorschrift  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 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- 
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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

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,– 
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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- 
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Inzenden scores 
Uiterlijk op 21 juni de scores van 
de alfabetisch eerste vijf kandidaten per 
school op de daartoe verstrekte optisch 
leesbare formulieren naar de Citogroep 
zenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 416Voor 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  CV33 2 Lees verder 

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- 
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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- 
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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,– 
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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. 
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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 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

100015 CV42 5 Lees verder

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
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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
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Maximumscore 2 
27 ■■ voorbeelden van een juist antwoord:

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

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

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

168.112 + 129.559
2

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

voorbeelden van een juist antwoord zijn:
criteria besluit

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

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

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

■■■■ Opgave 6 

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

12 – (2 + 2)

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

p – (2 + 2)

78.000 = 6.000 p    p = 13

■■■■ Opgave 7

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

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

totaal � 520.653,47

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

De waarde van de olievoorraad is � 425.500,–.

Antwoorden Deel-
scores
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���� 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 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.
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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
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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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���� 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
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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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���� 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

Pagina: 440Voor 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 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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