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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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