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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak M&O vwo, 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 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Hypotheken' zijn de kenmerken van de 
lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek behandeld. Ook in de grafiekjes van 
dit onderdeel kon je direct aflezen hoe de aflossingen van beide hypotheken 
verlopen. 

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door het tekenen van een tijdlijn zoals in het blok 
'Interest' kon je het aantal aflossingen (19) tellen. Vervolgens was de totale aflossing 
snel te berekeken door in te zien dat het hier om een lineaire hypotheek ging, omdat 
de aflossingen constant waren. 

3 2 III Welke stappen moest je zetten? Het vinden van de interestkosten in deze vraag kon 
je op dezelfde manier oplossen als het voorbeeld in het onderdeel over 
enkelvoudige interest van de uitleg 'Interest'. Na het tekenen van een tijdlijn met de 
schuldrest in iedere periode, kon de examentip worden gebruikt door KxPxT twee 
keer in te vullen en bij elkaar op te tellen. De extra stap die je vervolgens moest 
zetten was het bedenken dat de interestuitgaven in 2018 de bedragen waren die echt 
zijn betaald in 2018 (zoals je hebt geleerd in het onderdeel 'Financiële 
verslaggeving'). Deze waren gelijk aan de interestkosten tussen 1-9-17 en 1-9-18, 
omdat de interest een half jaar later werd betaald in deze vraag. Zoals behandeld in 
het blok 'Hypotheken' bestaan de totale uitgaven verder nog uit de aflossing, die je 
direct uit de gegevens kon halen. 

4 3 II Welke stof kon je gebruiken? In de bron bij deze vraag was te lezen dat het 
belastingvoordeel werd toegekend over 'het kalenderjaar waarover de rente 
berekend wordt'. Met de uitleg 'Financiële verslaggeving' kon je hieruit afleiden dat 
het ging om de interest die je zou moeten betalen, oftewel de interestkosten. Het 
vinden van de interestkosten in deze vraag kon je op dezelfde manier oplossen als 
het voorbeeld in het onderdeel over enkelvoudige interest van de uitleg 'Interest'. 
Na het tekenen van een tijdlijn met de schuldrest in iedere periode, kon de 
examentip worden gebruikt door KxPxT drie keer in te vullen en bij elkaar op te 
tellen. Vervolgens kon je de formule voor het belastingvoordeel uit de uitleg 
'Hypotheken' invullen om tot het antwoord te komen.  

2 5 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. 

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Omdat de contante waarde werd gevraagd van telkens 
gelijke bedragen, kon je herkennen dat je de derde formule van het formuleblad kon 
gebruiken. Hoe je deze formule in kunt vullen is behandeld tijdens het blok 
'Interest'.  

7 2 III Welke stappen moest je zetten? In het blok 'Netto contante waarde' heb je geleerd 
dat opbrengsten nu waardevoller zijn dan opbrengsten in de toekomst. Als de 
investering dus langer waarde zal blijven geven, zal de contante waarde groter 
worden, maar de extra denkstap hier was dat dat steeds minder snel gebeurt.  

8 2 III Welke stappen moest je zetten? In de uitleg 'Balans' is behandeld dat op de 
debetzijde van de balans alle bezettingen van een bedrijf staan. De extra denkstap 
die in deze vraag nodig was, was het bedenken dat de starterwoningen enkel kunnen 
(en niet moeten) worden teruggekocht. Het zou dus vreemd zijn deze huizen op de 
balans van de woningcorporatie te houden. 



 
 

3 
 

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Net boven de vraag was gegeven dat de solvabiliteit 
werd berekend als EV/VV. Vervolgens kon je dit kengetal uitrekenen zoals in het 
blok 'Beoordelen' met behulp van de balans. 

10 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor deze vraag was het zaak de 
bronnen goed te lezen en deze gegevens te combineren tot het per saldo betaalde 
bedrag. Voor deze vraag was verder geen specifieke M&O kennis nodig. 

11 3 III Welke stappen moest je zetten? In deze vraag kwamen veel verschillende 
onderwerpen samen. Het terugkooprecht van de woningen was een VA en stond 
dus tegen de boekwaarde op de balans (zie het blok 'Afschrijvingen'). Het was hier 
nodig om op te merken dat dit bedrag direct samenhing met de te betalen bedragen 
bij terugkoop; de terugkoop is dan immers gedaan. De teruggekochte woningen zelf 
werden tegen de prijs die je had uitgerekend bij de vorige vraag op de balans gezet 
en betaald uit hypothecaire leningen.  

12 3 II Welke stof kon je gebruiken? Het terugkooprecht en te betalen bedragen bij 
terugkoop waren op dezelfde manier te berekeken als bij de vorige vraag. In de 
tweede informatiebron kon je vinden hoeveel geld Stefanus ontving voor elk 
startershuis. Zoals behandeld in het blok 'Financiële verslaggeving' komen deze echt 
ontvange bedragen op de balans terug bij de liquide middelen.   

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om alle punten te scoren voor deze vraag kon je het 
stappenplan redeneren met kengetallen uit de uitleg 'Beoordelen' gebruiken. De 
manier waarop het EV en VV veranderden kon je aflezen uit je antwoorden op de 
vorige twee vragen. 

3 14 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het hefboomeffect is in de cursus niet behandeld 
omdat dit behoort tot de grote bakstof. 

15 2 III Welke stappen moest je zetten? In de uitleg 'Beoordelen' zijn de formules voor 
REV, IVV en RTV behandeld. Normaal gesproken kon je deze kengetallen met 
deze gegevens uitrekenen, maar in dit geval waren de kengetallen juist gegeven. De 
extra denkstap was hie dus het gemiddeld EV en VV bepalen (bijvoorbeeld door de 
formule om te schrijven) en vervolgens in te vullen in de gegeven formule voor de 
hefboomfactor. Merk op dat het voor deze vraag niet nodig was te weten wat de 
hefboomfactor betekent. 

16 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: In de tekst was gegeven dat het hefboomeffect 
een combinatie was van de interestmarge en de hefboomfactor. Omdat de factor 
die je in de vorige vraag had uitgerekend groter was dan 1, kon je direct afleiden dat 
dit een versterkend effect moest zijn. Dit is echter niet behandeld tijdens de cursus 
omdat dit behoort tot de grote bakstof. 

17 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Aandelen' is behandeld dat het EV stijgt 
wanneer er aandelen worden uitgegeven. Het VV daalt bij het aflossen van een 
lening. Zoals in het stappenplan 'beredeneren met kengetallen'  uit de uitleg  
'Beoordelen' kon je nu teller, noemer en verandering benoemen. Ditzelfde 
stappenplan kon je gebruiken om de verandering in RTV en IVV te beredeneren 
met behulp van de formules uit het blok 'Beoordelen'. Merk op dat de afgeloste 
lening rentevrij was en  het voor deze vraag niet nodig was te weten wat het 
hefboomeffect betekent. 

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Balans' is behandeld dat een 
waardestijging van VA aan de creditkant van de balans wordt weergegeven als een 
herwaarderingsreserve.Zoals in het stappenplan beredeneren met kengetallen uit de 
uitleg  'Beoordelen' kon je nu teller, noemer en verandering benoemen. Ditzelfde 
stappenplan kon je gebruiken om de verandering in RTV en IVV te beredeneren 
met behulp van de formules uit het blok 'Beoordelen'. Merk op dat het voor deze 
vraag niet nodig was te weten wat het hefboomeffect betekent. 
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4 19 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Financiële verslaggeving' heb je geleerd 
dat baten het bedrag zijn dat je zou moeten betalen in een bepaalde periode (in dit 
geval de maand mei). Dit kon je direct uitrekenen met de gegevens over contributies 
en het aantal leden. 

20 2 III Welke stappen moest je zetten? In deze vraag waren de contributieontvangsten over 
de maand mei gegeven. Dit waren dus de echt ontvangen bedragen in deze maand. 
Omdat in het geval van een maandabonnement de ontvangsten gelijk waren aan de 
baten (in deze vraag werd de contributie telkens aan het begin van de maand betaald 
en was er geen sprake van nog te betalen bedragen), was het handig om de 
ontvangsten van enkel maandabonnementen te bepalen door de 3 nieuwe leden 
zonder maandabonnement van de ontvangsten af te halen. Dan kon je het aantal 
leden direct uitrekenen door de contributiebaten te delen door de contributie per 
lid. Wanneer je deze denkstap niet maakte was het eventueel ook mogelijk om de 
totale baten te bepalen door het stappenplan fincanciële verslaggeving in te vullen, 
maar dit kostte veel extra werk. 

21 4 III Welke stappen moest je zetten? Uit de uitleg 'Financiële verslaggeving' wist je dat 
vooruitontvangen bedragen al wel zijn ontvangen, maar nog niet ontvangen zouden 
moeten zijn. In dit geval werden abonnementen van 3 en 6 maanden aan het begin 
van het afsluiten van het lidmaatschap volledig betaald. Hieruit kon je zien dat van 
de driemaandsabonnementen 2 leden 2 maanden vooruit hadden betaald en 1 lid 1 
maand. Zo kon je dit ook doen voor de zesmaandsabonnementen.  

5 22 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. Gedurende de cursus is er veel nadruk op 
gelegd om deze pagina's uit Samengevat door te lezen. 

23 1 II Welke stof kon je gebruiken? De verschillen en voor- en nadelen van de verfijnde 
(nettowinsopslag) en primitieve (brutowinstopslag) opslagmethode zijn behandeld 
tijdens het blok 'Prijs' 

24 3 II Welke stof kon je gebruiken? In het onderdeel 'Resultatenanalyse' kon je zien dat 
het budgetresultaat bestaat uit het verschil tussen de werkelijke kosten en de 
toegestane kosten. De werkelijke kosten kon je berekeken met behulp van de 
informatiebronnen. Merk op dat het brutoloon van alle werknemers behalve Hakim 
al was gegeven exclusief vakantiegeld. Om nu de toegestane (standaard)  loonkosten 
te berekenen kon je het positieve budgetresultaat op directe loonkosten gebruiken. 

25 1 II Welke stof kon je gebruiken? Zoals in de examentips over stukproductie bij het 
blok 'Prijs' is behandeld, stond in de tekst de methode voor het bepalen van 
opslagpercentages gegeven. In dit geval waren de indirecte variabele loonkosten een 
percentage van de totale directe kosten.  

26 1 II Welke stof kon je gebruiken? Zoals in de examentips over stukproductie bij het 
blok 'Prijs' is behandeld, stond in de tekst de methode voor het bepalen van 
opslagpercentages gegeven. In dit geval waren de indirecte variabele overige kosten 
een percentage van de directe materiaalkosten.  

27 1 II Welke stof kon je gebruiken? Zoals behandeld in het blok 'Prijs' bij het onderdeel 
industriële onderneming worden de constante kosten per stuk berekend bij de 
normale productie. 
 

28 4 II Welke stof kon je gebruiken? Zoals behandeld bij de stukproductie in het blok 
'Prijs' kon je hier de opslagpercentages van de vorige vragen gebruiken om de 
kostprijs van een kapstok te berekenen. Vervolgens kon je (bijvoorbeeld met een 
kruitabel uit het onderdeel 'Procenten') de verkoopprijs bepalen wanneer de 
nettowinst 15% van de verkoopprijs was. 
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6 29 1 II Welke stof kon je gebruiken? In het onderdeel 'Break-even' is een soortgelijke 
grafiek behandeld, maar dan voor de totale dekkigsbijdrage in plaats van de totale 
kosten. Op eenzelfde manier kon je hier de helling van de lijn in de grafiek bepalen. 
Het verschil tussen constante kosten en variabele kosten is besproken bij het 
onderdeel 'Prijs'. De totale kosten stijgen met de variabele kosten per product (in dit 
geval per uur) wanneer 1 extra product (in dit geval 1 uur) wordt afgezet. 

30 1 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok 'Prijs' heb je geleerd dat de TCK niet 
veranderen met de afzet (hier het aantal uren). De constante kosten zijn dus de 
totale kosten bij een afzet van 0. Dit kon je uitrekenen met behulp van je antwoord 
op de vorige vraag. 

31 3 III Welke stappen moest je zetten? De verwachte verkoopprijs (in dit geval dus het 
tarief per uur) was bij deze vraag te vinden door de verwachte omzet te delen door 
het verwachte aantal arbeidsuren. Vervolgens kon je met je kennis uit het blok 
'Break-even' de dekkingsbijdrage berekenen en uitdrukken als percentage en 
vervolgens perunage van de verkoopprijs. Door het invullen van de gegeven 
formule kwam je zo op de BEO en kon je je conclusie trekken. 

  63   
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I 2 3% 

  II 38 60% 
  III 20 32% 
  IV 3 5% 
  

 
63 100% 

  

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

Dit gold voor: 95% 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.  


