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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak management en organisatie havo, tweede tijdvak (2019). 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 vak gerelateerde) 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 uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Rechtsvormen' is besproken dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) de leiding in een NV heeft. Deze kennis kon je gebruiken om deze vraag te beantwoorden.  

2 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Winstverdeling' is de eerste stap in het 'Stappenplan Dividend' het berekenen van de 
winst na belasting. Deze stap kon je bij deze opgave gebruiken. Vervolgens moest je met behulp van een percentage de winst verdelen. Dit 
kon je doen met het 'Stappenplan Procenten'. 

3 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Winstverdeling' is het verschil tussen stock- en cashdividend besproken. De extra stap 
die je hier moest zetten was bedenken wat voor invloed dit heeft op de balans. 

4 3 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In het tweede deel van de uitleg 'Winstverdeling' ('2. Veel gevraagde berekeningen') is de formule 
voor cashdividend per aandeel behandeld. Deze formule had je nodig om het totale cashdividend voor Tjeerd te berekenen. De extra stap die 
je hier moest zetten was hoe je het cashdividend inclusief dividendbelasting kon berekenen. Hiervoor kon je de informatie uit de tabel 
gebruiken. 
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5 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: De voordelen van leveranciers die aandelen hebben in het bedrijf hebben we niet in de cursus besproken, 
omdat het grotebakstof is. 

6 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het voordeel van winstreservering boven een emissie van aandelen hebben we niet in de cursus besproken, 
omdat het grotebakstof is. 

7 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Bij deze opgave moest je veel stappen achter elkaar zetten. Je kon je de uitleg 'Aandelen' gebruiken 
om het aantal aandelen van de directie te berekenen. Vervolgens moest je de juiste gegevens uit de informatiebronnen halen. Hiervoor kon je 
de uitleg 'Stappenplan Examensom' gebruiken. Voor het rekenen met alle percentages kon je de uitleg 'Stappenplan Procenten' gebruiken.  

8 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Bij deze opgave moest je je eigen antwoord van opgave 7 gebruiken om de omvang van de 
obligatielening te berekenen. Dergelijke berekeningen zijn ook besproken in het 'Stappenplan Examensom'. 

9 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je de uitleg 'Interest' gebruiken. Omdat het bij deze vraag ging om een lening, 
kon je de formule KxPxT gebruiken.  

10 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Om deze vraag te beantwoorden, moest je de definitie/formule voor de solvabiliteit kennen. Deze is 
in de uitleg 'Kengetallen' aan bod gekomen. De extra stap die je moest zetten, is beredeneren wat een groot vreemd vermogen voor gevolg 
heeft op de continuïteit van het bedrijf.  
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11 5 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden moest je eerst de posten van de balans op 1-1-2019 berekenen. 
Dit kon je doen met behulp van de uitleg 'Aandelen' en het 'Stappenplan Examensom' om de juiste informatie uit de tekst te halen. 
Vervolgens kon je de solvabiliteit berekenen met de gegeven formule en moest je een conclusie trekken, zoals behandeld in het 'Stappenplan 
Examensom' (LEUC).  
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12 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden, moest je het verschil tussen een leveranciers- en afnemerskrediet 
weten. Dit verschil is tijdens de cursus bij opgave 108 en opgave 114 behandeld. 

13 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Bij deze vraag moest eerst de schuldrest berekenen. Hiervoor kon je de formule voor de 
samengestelde interest gebruiken die we in de uitleg 'Interest' hebben behandeld. Vervolgens kon je met behulp van de formule KxPxT de 
interest berekenen. Hiervoor kon je de uitleg 'Interest' gebruiken.  

14 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Voor deze vraag moest je weten wat de formule van de dekkingsbijdrage is. Hiervoor kon je de 
formule voor de dekkingsbijdrage gebruiken die in het blok 'Break-Even' is behandeld.  

15 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je met behulp van de constante kosten de break-even afzet berekenen. 
Hiervoor kon je de formule uit de uitleg 'Break-even' gebruiken.  

16 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je de formule 'Totale winst = TO - TK' gebruiken die in de uitleg 
'Restultatenanalyse' is behandeld.  
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17 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Prijs' is besproken hoe je met behulp van de Nettowinstopslagmethode de 
verkoopprijs te berekenen. Deze kennis kon je gebruiken om de vraag te beantwoorden. 

18 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Resultatenanalyse' is de formule voor het gerealiseerd verkoopresultaat besproken. 
Deze formule kon je gebruiken om de vraag te beantwoorden. 

19 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Resultatenanalyse' is de formule voor het gerealiseerd resultaat op inkopen besproken. 
Deze formule kon je gebruiken om de vraag te beantwoorden. 

20 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Resultatenanalyse' is de formule voor het gerealiseerd resultaat op overheadkosten 
besproken. Deze formule kon je gebruiken om de vraag te beantwoorden. 
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21 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Rechtsvormen' is behandeld welke ondernemingsvormen wel en geen 
rechtspersoonlijkheid hebben. Hiermee kon je alle punten halen bij deze vraag. 

22 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Rechtsvormen' zijn de voordelen van een besloten vennootschap besproken. Deze 
kennis kon je gebruiken om deze vraag te beantwoorden. 

23 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden, moest je goed lezen hoe het Eigen Vermogen verdeeld wordt. 
Hiervoor kon je het Stappenplan Examensom gebruiken. 

24 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met behulp van het Stappenplan debiteuren/crediteuren uit de uitleg 'Financiële Verslaggeving' 
kon je de uitgaven in week 1 tot en met 4 berekenen. In het kopje '2. Verslagen' in de uitleg 'Financiële Verslaggeving' is daarnaast de formule 
voor het berekenen van de Liquide Middelen behandeld. Met behulp van deze twee berekeningen kon je de vraag beantwoorden. 
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25 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je een conclusie trekken. Hiervoor kon je goed stap IV (LEUC) uit de uitleg 
'Stappenplan Examensom' gebruiken. 

26 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Bij de grafieken in de uitleg 'Hypotheken' kon je zien dat het verschil tussen het bedrag wat je totaal 
betaalt en de aflossing bestaat uit de kredietkosten. De stap die je in deze vraag extra moest zetten, was bedenken dat dit ook in deze situatie 
van toepassing was.  

27 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Voor deze vraag moest je weten waar een kredietverschaffer naar kijkt als hij vreemd vermogen wil 
verstrekken. Dit hebben we niet in de cursus besproken, omdat het tot de grotebakstof behoort.  

28 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je een conclusie trekken. Hiervoor kon je goed stap IV (LEUC) uit de uitleg 
'Stappenplan Examensom' gebruiken. 

  64   
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I 0 0%
II 49 77%
III 9 14%
IV 6 9%

64 100%

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 
Dit gold voor: 91% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 
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Bijlage 1: Toelichting categorieën  

Categorie I: Algemene (niet vak gerelateerde) 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.  


