
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak MenO vwo, eerste 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 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? Het punt bij deze vraag kon je halen door de examentips over stukproductie bij het blok 'Prijs" goed toe te passen: de 100% waren de directe kosten, welke precies in de tekst stond.

2 2 III Welke stappen moest je zetten? Voorzieningen zijn tijdens de cursus behandeld bij het opstellen van de balans. Wanneer je de extra denkstap maakte dat voorzieningen gebruikt worden om kosten te verspreiden 

over meerdere jaren, kon je je kennis over financiële verslaggeving of afschrijvingen gebruiken om de vraag te beantwoorden.

3 4 II Welke stof kon je gebruiken? Door het stappenplan van het blok 'Prijs' te gebruiken met de kosten van stukproductie, kon je voor deze vraag alle punten scoren.

2 4 1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden is 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.

5 1 III Welke stappen moest je zetten? In deze vraag moest je bedenken dat voor een VOF de eigenaren al het EV voor privé-opnames kunnen gebruiken. Verder kon je deze vraag oplossen met je kennis over de 

balansposten en hoe die veranderen vanuit de uitleg 'Financiële Verslaggeving'

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Zoals in de uitleg 'Afschrijvingen', kon je hier de afschrijvingen bepalen door het verschil tussen de gedane afschrijvingen op de balansen.  

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Met de formule voor afschrijvingen per jaar uit de uitleg 'Afschrijvingen' kon je direct de levensduur van de MAN bepalen. Door vervolgens de juiste conslusie te trekken kon je voor 

deze vraag alle punten halen.

8 2 III Welke stappen moest je zetten? De extra stap die je in deze opgave moest maken was het bedenken dat het boekresultaat het verschil is tussen de boekwaarde en de verkoopwaarde. Vervolgens kon je met behulp 

van je kennis over de boekwaarde uit het blok 'Afschrijvingen' de vraag oplossen.

9 5 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je beantwoorden door je kennis van de verschillende balansposten toe te passen en heel nauwkeurig te lezen. Voor de waarden van de vaste activa kon je antwoorden op 

voorgaande vragen gebruiken. Nog te vorderen/nog te betalen BTW zijn teruggekomen tijdens het blok 'Financiële verslaggeving' en als transitorische posten tijdens het blok 'Balans' en hadden in dit geval te maken 

met de inkoop (te vorderen BTW) en verkoop (te betalen BTW) van de vrachtwagens. Verder is tijdens het blok 'Financiële verslaggeving' ook behandeld dat echt ontvangen/betaalde bedragen terugkomen in de 

liquide middelen op je balans (in dit geval de bank) en resultaten in het eigen vermogen (in dit geval de nettowinst). 

10 4 II Welke stof kon je gebruiken? Net als in veel opgaven tijdens het blok 'Beoordelen' kon je de solvabiliteit uitrekenen met de formule die gegeven was en je kennis over de balansposten. Hierdoor kon je het 

interestpercentage uit de balans halen. Doordat het in deze vraag ging over lenen, kon je direct herkennen dat je te maken had met de enkelvoudige interest uit het blok 'Interest'. Als je de examentips uit dit blok 

volgde door een tijdlijn te tekenenen en daarin meerdere keren KxPxT in te vullen (in dit geval 5 keer) haalde je alle punten. 

11 3 III Welke stappen moest je zetten? Door de opmerking over het worden van economisch eigenaar kon je afleiden dat het in deze vraag ging om financial lease. Het onderwerp leasing is een theoretisch onderwerp en is 

tijdens de cursus zelf niet behandeld. Gedurende de cursus is er echter veel nadruk op gelegd om deze pagina's uit Samengevat door te lezen. Aan het woord termijnbedrag kon je herkennen dat het hier om 

annuïteiten ging, die zijn behandeld tijdens het blok 'Hypotheken'. Voor het bepalen van de totale interstkosten moest je een extra stap zetten, namelijk bedenken dat de totale aflossing gelijk is aan het geleende 

bedrag en de totale uitgaven gelijk zijn aan de totale annuïteiten.

12 1 II Welke stof kon je gebruiken? Dit punt kon je scoren door een conclusie te trekken op basis van je vorige antwoorden. Eventueel kon je die antwoorden ook stellen om alsnog deze vraag te beantwoorden.

3 13 3 II Welke stof kon je gebruiken? Met behulp van het stappenplan uit het blok 'Financiële verslaggeving' kon je hier de baten (wat je had moeten krijgen: de omzet in kwartaal 4) omrekenen naar de ontvangsten (wat je 

echt hebt gekregen). Merk hierbij op dat BTW wel ontvangsten zijn maar geen baten. 

14 6 II Welke stof kon je gebruiken? Zoals tijdens de cursus vaak benadrukt staan op een liquiditeitsbegroting alle echt betaalde/ontvangen bedragen. Deze kon je individueel uitrekenen, vaak met je kennis van andere M&O 

onderwerpen. Zo kon je de inkopen bepalen met behulp van de inkoopwaarde van de omzet en het verschil in voorraad, zoals ook geoefend tijdens het blok 'Financiële verslaggeving'.  

4 15 1 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je direct beantwoorden door de forumule vor het machine-uurtarief van het blok 'Prijs' in te vullen. In dit geval waren er geen variabele kosten.

16 1 II Welke stof kon je gebruiken? Door het woord fabricagekostprijs kon je direct zien dat deze vraag over massaproductie ging. Zoals je in het blok 'Prijs' hebt geleerd kun je de fabricagekostprijs dan uitrekenen als 

loonkosten p.p. + machinekosten p.p. + grondstofkosten p.p.

17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de hand van de formule op het formuleblad (die ook tijdens de uitleg 'Resultatenanalyse' is besproken), kon je het bezettingsresultaat uitrekenen. Minder bezetting dan verwacht is 

nadelig, omdat de constante kosten dan minder goed kunnen worden gedekt.
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18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de hand van de formule op het formuleblad (die ook tijdens de uitleg 'Resultatenanalyse' is besproken), kon je het efficiencyresultaat uitrekenen. Merk op dat een eenheid in dit geval 

een machine-uur is. Minder uren dan verwacht is voordelig, omdat de kosten per uur dan minder vaak worden gemaakt.

19 2 III Welke stappen moest je zetten? Op de cursus is teruggekomen dat je bezettingsresultaat steeds beter wordt bij grotere bezetting, omdat je je constante kosten dan beter kunt dekken. Je efficiencyresultaat wordt juist 

steeds slechter, omdat je minder efficient hebt gewerkt. De extra stap in deze vraag was om deze twee inzichten toe te passen op het verloop van de lijnen in de grafiek.

5 20 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het opstellen van de balans zijn we de immateriële vaste activa klassikaal tegengekomen.

21 1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor het beantwoorden van deze vraag kon je de gegevens over marktaandelen uit de informatiebron gebruiken.

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Ook hier kon je de formule voor de afschrijvingen per jaar invullen om de afschrijvingskosten te berekenen. Door deze te delen door het aantal producten (uit de vorige vraag) kwam je 

uit op de kosten per stuk. Verder kon je het schema invullen zoals de schema's tijdens de uitleg 'Prijs'.

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? Zoals tijdens het blok 'Prijs' is benadrukt neemt een bedrijf in de verkoopprijs constante en variabele kosten mee. Wanneer de afzet lager is, worden de constante kosten minder goed 

gedekt (zoals tijdens 'Resultatenanalyse' besproken bij het bezettingsresultaat). De winst neemt dus extra af. 

24 1 II Welke stof kon je gebruiken? In deze vraag kon je de formule voor de cashflows van het formuleblad gebruiken. De ontvangsten bestaan hier uit de omzet, de uitgaven uit de variabele kosten. Immers, alle constante 

kosten zijn hier afschrijvingen en dat zijn - zoals besproken tijdens het blok 'Financiële verslaggeving - geen uitgaven.

25 3 II Welke stof kon je gebruiken? Ook voor deze vraag kon je gebruik maken van de aantekening 'Afschrijvingen'. De boekwaarde van de machine kon je zoals in het voorbeeld in de uitleg berekenen door de gedane 

afschrijvingen tot dan toe af te trekken van de aanschafwaarde. Voor de boekwaarde van de licentie kon je juist de nog uit te voeren afschrijvingen gebruiken.

26 4 II Welke stof kon je gebruiken? Met behulp van het stappenplan NCW kon je voor deze vraag alle punten scoren. De cashflows kon je vinden als antwoord op vraag 24, de restwaarde van de machine kwam vrij na 8 

jaar. Deze NCW van optie 2 moest je vergelijken met die van optie 1 om een juiste conclusie te trekken. 

6 27 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden is kennis van het onderwerp 'Rechtsvormen' nodig. Dit blok is in de cursus niet behandeld, omdat het een puur theoretisch onderwerp is. Gedurende de 

cursus is er veel nadruk op gelegd om deze pagina's uit Samengevat door te lezen.

28 2 II Welke stof kon je gebruiken? Zoals in het blok 'Aandelen' is behandeld bestaat de emissiekoers uit de nominale waarde en de agio per aandeel. Die kon je hier aflezen van de balans en uitrekenen als percentage van 

de nominale waarde. 

29 1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is uitgebreid behandeld - bijvoorbeeld tijdens de uitleg 'Balans' -  waar je het kort vreemd vermogen op de balans terug kunt vinden.

30 2 II Welke stof kon je gebruiken? De nadelen van het uitgeven van extra aandelen zijn aan bod gekomen tijdens de blokken 'Aandelen' (zeggenschap) en 'Winstverdeling' (dividenduitkering).
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I 1 2%

II 55 83%

III 10 15%

IV 0 0%

66 100%

Dit gold voor: 100% van de vragen (namelijk categorie I, II en III).

verdeling per categorie:

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