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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak M&O havo, tweede tijdvak 

(2018). In dit examenverslag proberen we een zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende 

vraag: In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus behandelde kennis & vaardigheden?  

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de vragen onderverdeeld in 4 categorieën.  

I. Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden  

II. Alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag  

III. Een-stapje-extra-vraag. 

IV. Niet voorgekomen in de cursus  

De eerste categorie doet een beroep op algemene basisvaardigheden, welke we bekend 

veronderstellen. Categorie II en III zijn vragen die op te lossen zijn met de kennis en vaardigheden 

die je op de cursus geleerd hebt. De laatste categorie vragen is op de cursus niet aan bod gekomen. In 

bijlage 1, achteraan dit document, vind je een nadere toelichting van deze categorieën.  

Het is belangrijk om te beseffen dat deze categorieën niets zeggen over de moeilijkheidsgraad van een 

vraag. Een vraag die rechtstreeks op te lossen valt met kennis en vaardigheden uit de cursus (categorie 

II) kan best een pittigere opgave zijn dan een vraag die niet is voorgekomen tijdens de cursus 

(categorie IV).  

Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit examenverslag, dan horen we dit 

uiteraard heel graag! Je mag ons hier altijd over mailen op info@sslleiden.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Hans Huibregtse 
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toelichting categorie keuze:  

1 
  
  

1 1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden was kennis van het 
onderwerp 'Rechtsvormen' nodig. Dit blok is in de cursus niet behandeld, omdat 
het een puur theoretisch onderwerp is en het dus efficiënter is de tijd te besteden 
aan andere onderwerpen. Gedurende de cursus is er veel nadruk op gelegd om deze 
pagina's uit Samengevat door te lezen. 

2 3 II Welke stof kon je gebruiken? Vanuit de uitleg 'Aandelen' wist je dat de beurskoers 
de waarde van de aandelen is op de effectenbeurs. Door het verschil te nemen 
tussen deze waarde en het bod van Bpost kon je het misgelopen bedrag per aandeel 
uitrekenen en vervolgens antwoord geven op de vraag. 

3 2 III Welke stappen moest je zetten? In de uitleg 'Aandelen' is behandeld dat de 
beurskoers afhankelijk is van hoeveel vraag er is naar een aandeel. Voor beide 
punten moest je zelf een reden bedenken voor deze dalende vraag. 
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4 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Deze vraag kon je bijvoorbeeld 
beantwoorden met de algemene kennis dat twee losse bedrijven niet samen failliet 
kunnen gaan (of invloed kunnen hebben op elkaars winst). Eenzelfde soort vraag 
werd ook al gesteld in tijdvak I. 

5 3 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag kon je alle punten 
scoren door te weten dat de afzet bestaat uit het aantal verkochte stuks en de 
bronnen 1 en 2 goed te gebruiken. Een valkuil kon zijn dat houders eenmalig 
werden geleverd, terwijl mesjes elke maand in een set van vier werden bezorgd. 

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Financiële verslaggeving' is behandeld wat 
een 'nog te betalen bedrag' (crediteuren) is. Op 1-1-2019 moesten alle betalingen 
van de eerste bestelling nog plaatsvinden, dus dit hele bedrag kwam als crediteuren 
op de balans van dat moment te staan. 

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? De opbouw van de balans is tijdens de cursus 
behandeld bij het blok 'Balans', net als het sluitend maken van de balans. In deze 
vraag bestonden de voorraden uit hetzelfde bedrag als de crediteuren, omdat er nog 
geen producten waren geleverd. In de uitleg 'Financiële verslaggeving' is behandeld 
wat een 'vooruit ontvangen bedrag' is. Door de bronnen goed te lezen kon je 
achterhalen dat de abonnementen een week voor de bijbehorende maand worden 
betaald. 

8 2 III Welke stappen moest je zetten? In deze vraag moest je zelf de achterliggende reden 
bedenken voor het eisen van een hoger rendement, bijvoorbeeld een hoog risico. 
Dit soort rederneringen zijn tijdens de cursus wel behandeld in de context van 
leningen, maar niet expliciet in de context van investeringen. 

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Uit de uitleg 'Financiële verslaggeving' wist je dat de 
opbrengsten hetzelfde zijn als het bedrag dat je had moeten krijgen. In dit geval was 
dat de omzet van het hele jaar, waarbij je het aantal abonnees uit de uitwerkbijlage 
van vraag 5 kon halen. 

10 2 II Welke stof kon je gebruiken? De inkoopwaarde van de omzet is, zoals behandeld in 
het blok 'Voorraad' de waarde waarvoor je je verkochte producten hebt ingekocht. 
Dit was direct uit te rekenen met behulp van de gegevens op de uitwerkbijlage van 
vraag 5 en de prijzen uit bron 3. Valkuil was het feit dat de inkopen elke 3 maanden 
werden gedaan en dus nooit boven de grens van 200.000 stuks uitkwamen. 
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11 5 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens het blok 'Financiële verslaggeving' is 
behandeld dat alle kosten op de resultatenrekening (resultatenbegroting) staan als 
bedragen die je had moeten betalen over een periode. Transport-, loon- en 
reclamekosten over 2019 waren direct te berekenen. Voor de afschrijvingskosten 
per jaar kon je de formule uit het blok 'Afschrijvingen' invullen.  

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag was het belangrijk je antwoorden op 
voorgaande vragen niet te vergeten. Door de winst uit te drukken als percentage 
van het EV (zie uitleg 'Procenten') en het trekken van de juiste conclusie kon je 
direct alle punten scoren. 
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13 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Tijdens het blok 'Hypotheken' zijn de 
verschillende hypothecaire leningen uitgebreid besproken. Ondanks dat het verschil 
tussen een hypotheek en een hypothecaire lening niet expliciet in de aantekeningen 
is verwerkt, werd dit verschil wel mondeling aangestipt.  

14 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is tijdens de blokken 'Interest' en 
'Beoordelen' regelmatig teruggekomen dat een extra hoge interest als compensatie 
voor een hoger risico kan worden gevraagd. De extra stap die je hier moest zetten 
was inzien dat een langere rentevaste periode een hoger risico veroorzaakt. 

15 3 II Welke stof kon je gebruiken? De kosten van de annuïteitenhypotheek kon je direct 
berekenen met behulp van het stappenplan annuïteiten uit de uitleg 'Hypotheken'. 
In datzelfde blok zijn ook de lasten van een lineaire hypotheek behandeld, evenals 
het werken met een soortgelijk schema als in de uitwerkbijlage.  

4 
  
  

16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het bepalen van de verkoopprijs (in dit geval volgens 
de nettowinstopslagmethode) kon je in deze vraag doen door het schema van de 
uitleg 'Prijs' van boven naar beneden in te vullen. 

17 2 II Welke stof kon je gebruiken? In het overzicht resultaten van het blok 
'Resultatenanalyse' was te zien dat het resultaat op inkopen bestaat uit het resultaat 
op inkoopprijs en het resultaat op inkoopkosten. Beide resultaten waren hier direct 
te berekenen met het stappenplan resultaten. 

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Ook het resultaat op overheadkosten was direct te 
berekenen met het stappenplan resultaten, zoals ook aangegeven in het overzicht 
resultaten. 
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19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens het blok 'Beoordelen: kengetallen' heb je 
geleerd dat de solvabiliteit berekend kan worden door het EV te vergelijken met het 
VV (of met het TV). In beide gevallen was de conclusie hetzelfde: kleine (negatieve) 
teller, grote noemer, dus slechte solvabiliteit.   

20 1 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je beantwoorden door de formule 
voor een procentuele verandering uit het blok 'Procenten' in te vullen. 

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Met behulp van de procentuele groei uit de vorige 
vraag kon je hier de omzet van elk kwartaal uitrekenen door 160% van de omzet in 
het vorige kwartaal te nemen.  

22 1 II Welke stof kon je gebruiken? De brutowinstmarge is - zoals behandeld tijdens het 
onderdeel brutowinstopslagmethode van het blok 'Prijs'  - uit te rekenen door de 
brutowinst te delen door een in de vraag gespecifieerd ander bedrag. In dit geval 
was dit de omzet.  

23 1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor het beantwoorden van deze 
vraag was het nodig te bedenken dat een belastingvoordeel tijdelijk kan zijn.  

24 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens het blok 'Break-even' is behandeld dat een 
bedrijf break-even draait als de totale dekkingsbijdrage even groot is als de totale 
constante kosten. De extra stap die je hier moest maken was dat de totale 
dekkingsbijdrage in dit geval gelijk was aan de brutowinst, die je kon uitrekenen met 
behulp van je antwoorden op vraag 21 en 22. 
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25 2 II Welke stof kon je gebruiken? In informatiebron 5 kon je lezen dat er in 2018 30 
nieuwe laadstations werden gebouwd. Omdat deze op dezelfde manier worden 
afgeschreven als de oude laadstations, kon je hiermee direct de nieuwe 
afschrijvingskosten berekenen. Zoals is behandeld tijdens het blok 'Afschrijvingen' 
hangen de afschrijvingen per jaar namelijk niet af van het moment waarop de 
investering is gedaan (alleen van de levensduur). 
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26 2 III Welke stappen moest je zetten? Het verschil tussen de linker- (bezittingen) en de 
rechterkant (waaruit deze betaald zijn) van de balans en het verschil tussen EV en 
VV zijn behandeld tijdens het onderdeel 'Balans'. De achterliggende reden 
bedenken waarom vooruit ontvangen bedragen VV zijn was een extra denkstap. 

27 2 III Welke stappen moest je zetten? In deze vraag kon je de vooruit ontvangen en 
vooruitbetaalde bedragen invullen in een schema als in het stappenplan uit de uitleg 
'Financiële verslaggeving'. Door het bedrag aan vooruit ontvangen contributie als 
een ? in te vullen (dit was de extra stap) en de formule uit de laatste stap van het 
stappenplan in te vullen kon je de vraag beantwoorden.  

28 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden kon je het 
stappenplan uit de uitleg 'Financiële verslaggeving' volgen. Hierin kon je met behulp 
van de examentip het echt betaalde bedrag (de uitgaven) als een ? invullen in de  
formule en hiervoor oplossen. 

  58   
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I 6 10% 

  II 38 66% 
  III 12 21% 
  IV 2 3% 
  

 
58 100% 

  

     In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 

Dit gold voor: 97% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 
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Bijlage 1: Toelichting categorieën  

Categorie I: Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden  

Dit betreft de volgende vragen: vragen waarbij een beroep wordt gedaan op algemene kennis & 

vaardigheden. Dit zijn kennis & vaardigheden die niet zijn opgenomen in de eindtermen in de 

syllabus en niet in Samengevat staan (zo ja: dan behoren de vragen tot één van de drie andere 

categorieën).  

 

Categorie II: alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag  

Dit betreft de volgende vragen:  

• Vragen die letterlijk voorkomen in de uitleg (in de uitleg of in een klassikaal voorbeeld);  

• Vragen die letterlijk met een stappenplan op te lossen zijn;  

• Vragen die vergelijkbaar zijn met opgaven uit de opgavenbundel die vrijwel altijd worden 

opgegeven door de hoofddocent;  

• Theorievragen die niet worden behandeld op de cursus, maar die we je van tevoren via de 

vakkenpagina geadviseerd hebben te leren (uit bijv. Samengevat);  

• Vragen die vergelijkbaar zijn met vragen uit de voorbereidende opgaven.  

Categorie III: een-stapje-extra-vraag  

Dit betreffen vragen waarbij je, de naam zegt het al, een stapje extra moet zetten. Oftewel: je moest je 

kennis en vaardigheden behandeld tijdens de cursus combineren met een stukje ‘inzicht’. 

Bijvoorbeeld: 

• Je moet net even buiten het stappenplan om denken; 

• Je moet informatie uit de tekst halen om een bepaalde variabele voor een formule of 

berekening uit te rekenen.  

 

Categorie IV: niet voorgekomen op de cursus Dit betreft de volgende vragen:  

• Vragen over begrippen die niet voorkomen in de uitleg, de standaard opgegeven opgaven 

door de hoofddocent, en waarbij het woordenboek ook geen soelaas biedt;  

• Vragen over grotebakstof die niet voorkomen in standaard opgegeven opgaven door de 

hoofddocent, de voorbereidende opgaven of opgegeven stof op de vakkenpagina. 

• Vragen waarvan je redelijkerwijs niet kon vaststellen dat het om een (op de cursus behandeld) 

concept in een andere context gaat.  


