
VECON verslag van de Examenbespreking M&O HAVO 2019 tijdvak 1 
d.d. 10 mei 2019  
 
De door de VECON georganiseerde examenbesprekingen hebben tot doel dat de 
examencorrectie eenduidig plaats zal vinden. Uitgangspunt moet steeds zijn dat het 
correctievoorschrift opgesteld door het CvTE bindend is voor zowel de eerste als de 
tweede corrector.  
 
Tijdens de bespreking kan op grond van artikel 3.3. (algemene regels) worden 
besloten ook andere antwoorden goed te keuren, mits vakinhoudelijk correct. Op 
basis van artikel 7 (algemene regels), indien er een fout in het examen of 
correctiemodel zit, zal men zich moeten houden aan het correctiemodel. Als iedere 
corrector zich hieraan houdt worden alle examenkandidaten op gelijke wijze 
beoordeeld.  

 
De VECON zal bij onvolkomenheden in het examen of correctiemodel onmiddellijk 
actie ondernemen naar het CvTE.  

 
Dit verslag is als volgt opgebouwd: 
Eerst is de vraag uit het examen overgenomen in het zwart. 
Daarna is het antwoord uit het correctievoorschrift overgenomen in het rood. 
Daarna volgt in het blauw eventuele aanvullingen/aanbevelingen vanuit de 
examenbespreking. 
Tenslotte een algemeen oordeel per vraag en over het gehele examen. 
 
Dit examen bestaat uit 30 vragen, waarvoor 62 punten kunnen worden behaald. 
Indien een leerling op een vraag geen antwoord heeft gegeven, vul dan op de Wolf-
scorelijst een “N” in. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Opgave 1 (7punten) Hypotheken 
 

1. Wie is de hypotheekgever bij deze hypothecaire lening?  1p 

Daphne  (geen toelichting nodig) 

Indien toelichting fout dan antwoord dan 0 punten 

2. Op welke twee manieren wordt het risico voor de bank beperkt door de wijze 
waarop Daphne de aankoop van het huis heeft gefinancierd? Motiveer het antwoord. 
2p 

 * De bank heeft een onderpand/zekerheid voor de lening. 

 * Daphne legt eigen geld in waardoor de lening lager is. 

Bij 2e * Motivatie: kans is groter dat lening wordt terugbetaald is goed 

Eigen vermogen ipv eigen geld ook goed rekenen. 

3. Bereken de totale interestuitgaven gedurende de hele looptijd van deze 
hypothecaire lening. 1p  

(20 x 10.754,51) – 160.000 = € 55.090,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Bereken de netto-hypotheekuitgaven van Daphne met betrekking tot de 
hypothecaire lening in 2021.Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag 
in. 3p 

 
 
Indien schuldrest 149245,49 dan 4477,36, 6277,15,1701,40 en 9053,11 = 1 fout 
Indien 3 fouten in eerste punt dan toch -1 punt. 
Afronden op gehele euro’s mag. 
Let op doorrekenfouten binnen de vraag bij laatste twee punten. 
 

 
Algemeen opgave 1:  

 
Goede eerste herkenbare opgave. 
 
 
 
 
 
 



 

Opgave 2 (20 punten) Koko Rotterdam 
 
 

5.  Geef een voordeel voor Manuel van deze afspraak. Motiveer het antwoord. 2p 

 Voorbeelden van een juist antwoord zijn:  

−  Manuel heeft voor de ingekochte producten een lagere inkoopprijs doordat KoKo 

Nederland bij de leveranciers korting kan bedingen.  

−  Manuel heeft meer zekerheid over de kwaliteit van de ingekochte producten, omdat 

KoKo Nederland niet wil dat er afbreuk wordt gedaan aan het kwaliteitsimago van de keten.  

−  Manuel spaart tijd uit bij het inkopen, doordat KoKo Nederland de inkoop regelt.  

 

Antwoord moet betrekking op inkoop niet op verkoop. 

Meeliften op de naam van Koko niet goed rekenen. 

Invoerrechten niet goed rekenen. 

6. Leg uit of de jaarlijkse franchisevergoeding behoort tot de variabele kosten en/of 
tot de constante kosten van KoKo Rotterdam. 2p 

- De basisvergoeding van € 100.000 behoort tot constante kosten, omdat deze niet 
afhankelijk is van de omzet   

-De extra vergoeding behoort tot variabele kosten, omdat deze wel afhankelijk is van 
de omzet  

Opmerking 
Wanneer de kandidaat geen onderscheid maakt tussen de basisvergoeding en de 
extra vergoeding, worden geen scorepunten toegekend.  

Indien er geen onderscheid wordt gegeven naar basisvergoeding en extra 
vergoeding dan geen punten.  

Als afhankelijk van de afzet  wordt genoemd, max 1 punt aftrekken 

Als er een keer goed wordt genoemd wel/niet afhankelijk van de omzet en de link 
wordt gelegd naar de andere vergoeding dan 2 punten toekennen. 

 



 

7. Toon aan dat de omzet van Koko Rotterdam over 2018 € 832.500 is. Splits deze 
omzet in omzet van de reguliere bezoekers en omzet van de zzp’ers. 1p. Vul deze 
bedragen vervolgens in op de uitwerkbijlage behorende bij de vragen 7, 10, 11 en 12.   

Totaal 5.550 x 3 x 50 =  832.500 

zzp’ers: 740 x 3 x 50 =  111.000 

reguliere bezoekers    € 721.500  

Opmerking 
Zie voor de uitwerkbijlage het correctievoorschrift bij vraag 12.  

Alle 3 de bedragen moeten worden berekend voor 1 punt (bijlage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Bereken de nettowinst in procenten van de omzet van KoKo Rotterdam over 2018. 
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag in. 1p 
 

 
 
Bij Franchise contract niets invullen is goed. 
Indien de NW niet is berekend maar wel in de invulbijlage is ingevuld dit goed 
rekenen. 
 
9. Bereken het totale aantal verwachte bezoeken van zzp’ers bij KoKo Rotterdam per 
week in 2019. 2p 
 
 
 (740/2) * 1,6 = 592  
 
 
1184 = 1 punt, tenzij bij doorwerkfout van 7 (antwoord 222.000) 
 
 
 



 
 
10. Bereken de verwachte omzet van KoKo Rotterdam uit het bezoekerstarief  
van zzp’ers in 2019. 2p Vul dit bedrag vervolgens in op de uitwerkbijlage behorende 
bij de vragen 7, 10, 11 en 12.  
 

● 0,50 x 592 x 2,5 + 0,25 x 592 x 3,5 + 0,25 x 592 x 4,5 = 740 + 518 + 666 = 1.924 
uur per week  1p 
● 1.924 x 2 (halve uren) x 1 x 50 = € 192.400  1p 

Opmerking 
Zie voor de uitwerkbijlage het correctievoorschrift bij vraag 12.  

Of 3848 halve uren.  

Bedrag op uitwerkbijlage is leidend,  bijv. als de 50 ontbreekt bij de berekening! 

Doorrekenfout vraag 9 
 
11. Bereken de verwachte omzet van KoKo Rotterdam door de verkopen van 
producten aan zzp’ers in 2019. 2p Vul dit bedrag vervolgens in op de uitwerkbijlage 
behorende bij de vragen 7, 10, 11 en 12.  

592 x 2,5 x 2,40 x 50 = € 177.600  

Opmerkingen  

−  Zie voor de uitwerkbijlage het correctievoorschrift bij vraag 12.  

−  Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.  

3552 * 50 

2*3 is 2 fout 

Doorrekenfout vraag 9 

 

 

 

 

 



 

12. Bereken de totale omzet van KoKo Rotterdam in 2019. 1p Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage behorende bij de vragen 7, 10, 11 en 12 verder in.  

€ 1.091.500 

 

 

13. Bereken de extra kosten voor KoKo Rotterdam over 2019 als gevolg van de 
investering en financiering. 2p 

 

Afschrijvingskosten 0,75 * 120.000 / 5  =    18.000    1p 

Rentekosten 0,5 * 120.000 * 0,02 =           1.200 

Totale extra kosten        €  19.200   1p 

 
 
Het antwoord bestaat uit 2 componenten: Afschrijving en Rente. 
Alleen rente genoemd (1200)  = 1 punt 
Aflossingen zijn geen kosten  - 1 punt 
Alle andere bedragen dan vervalt het 2e punt. 
– 1 punt 
 
 

 

 

 



14. Voldoet het plan aan de eis van Manuel met betrekking tot de gewenste 
nettowinst in procenten van de omzet? 4p Motiveer het antwoord met behulp van 
een berekening. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in.  

 
 

 
Let op inkoopwaarde 
Extra franchise kan ook 0 zijn 
Doorrekenfout vraag 12 en 13 



 

 
Algemeen opgave 2:  
 
Goed leesbaar, lastig nakijken 
 
 
 

Opgave 3 (9 punten)  Olivia 
 

Bas en Arie hebben bij de oprichting van hun onderneming gekozen voor de 
rechtsvorm van de vennootschap onder firma in plaats van de rechtsvorm van de 
besloten vennootschap.  

15. Geef hiervoor twee redenen. 2p 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:  

−  Een vof heeft geen publicatieplicht van de jaarrekening.  

−  Een vof heeft minder oprichtingseisen (geen minimumkapitaal van € 0,01; geen notariële 

akte).  

−  Een vof kan bij een bepaalde hoogte van de winst een lagere belastingafdracht hebben 

(want tarieven inkomstenbelasting pakken bij lagere winst gunstiger uit dan de tarieven 

vennootschapsbelasting bij een hogere winst).  

per juist antwoord 1p 

Ook goed: geen scheiding leiding en eigendom, geen invloed van andere 
aandeelhouders, geen dividenduitkering 

Oprichting VOF goedkoper dan BV 

Vof betaalt in sommige situaties minder belasting over de winst 

16. Bereken het totale gerealiseerde verkoopresultaat over april 2019. Geef aan of er 
sprake is van een voordelig/+/positief of van een nadelig/-/ negatief resultaat. 2p 

10.000 x (4,50 – 3,04) = € 14.600 voordelig/+/positief  

Alleen omzet 45000 positief genoemd = 1 punt (er staat in het cm voor elke gemaakte 
fout een punt aftrekken) 

Goede omzet - werkelijke kosten (15050) = 1 punt 

 



17. Bereken het totale gerealiseerde resultaat op inkopen over april 2019. Geef aan of 
er sprake is van een voordelig/+/positief of van een nadelig/-/negatief resultaat.  3p 

• resultaat op inkoopkosten: (10,000 x 0,34) – 3.480 = -80          1p 

• resultaat op de inkoopprijs: -1270  

het totale resultaat op inkopen:  -1270 – 80 = -1350 nadelig/negatief  2p 

Alleen -1270 genoemd = 1 punt 

Resultaat op overhead kosten meegenomen (450 positief) = -1 punt  

Alleen negatief of positief = 1 punt 

 

18. Bereken het bedrag dat Bas ontvangt uit de verdeling van het bedrijfsresultaat 
over april 2019. 2p 

Resultaat 14.600 * 2/5 = € 5840 

5840 -1350  = € 4490 

Doorrekenfout vraag 16 en 17 

 
Algemeen opgave 3: Herkenbare opgave. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Opgave 4 (8 punten) Van Dam 
 
19. Bereken het totale bedrag dat Van Dam in het eerste kwartaal van 2019 van zijn 
afnemers ontvangt. 4p 
 

●  ((63.000 + 76.000 + 71.000) x 0,4) + (64.000 + 63.000 + 76.000) x 0,6) = 205.800  
3p 
● 205.800 x 1,21 = € 249.018  1p 

Opmerking 
Voor elke gemaakte fout 1 scorepunt in mindering brengen.  

 

Ook kan: 64000*0,6 + 63000 + 76000 + 71000 * 0,4 = 205.800 * 1,21 

64000*0,6 kan ook uit de balans worden gehaald (debiteuren zonder btw) 

63000 + 67000 = 1 punt 

Indien alleen de verkeerde kolom gebruikt (inkopen) – 1 punt 

Als contant is vergeten – 2 punten (bedrag en percentagefout) 

 

20. Bereken de inkoopwaarde van de omzet over het eerste kwartaal van 2019. 2p 

63000+76000+71000 = € 210.000  1p 

210.000 * 100/150 = € 140.000   1p 

 

21. Bereken de omvang van de balanspost voorraden op 1 april 2019. 2p 

  

● beginvoorraad                  130.000 
inkopen: 40.000 + 51.000 + 50.000 =    + 141.000     1p 
● inkoopwaarde omzet        - 140.000 
balanspost Voorraden op 1 april 2019    € 131.000    1p 

Doorwerkfout vraag 20 
 

 
Algemeen opgave 4: Leuke lastige opgave. 
 



Opgave 5 (13 punten)  Transportbedrijf De Wit 
 

22. Bereken voor De Wit Transport de current ratio per 31 december 2018 (zie 
formuleblad).  2p 

316+60+30+34 = 440 = 2,2 

11 + 6 + 183         200 

Opmerking: voor elke gemaakte fout wordt 1 score punt in mindering gebracht. 

In teller en noemer kunnen meerdere fouten worden gemaakt 

Aanvulling op het correctievoorschrift: 406/194 = 2,1 ook goed rekenen. 

23. Noem twee bezwaren van de beoordeling van de liquiditeitspositie van De Wit 
Transport aan de hand van de current ratio. 2p 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:  

−  De samenstelling van het debiteurensaldo is niet bekend (dubieuze     debiteuren).  

−  Het moment van de toekomstige ontvangsten/uitgaven is niet bekend.  

−  De current ratio is een momentopname / window dressing is mogelijk.  

per juist antwoord 1 punt 

Opmerking 
Wanneer de kandidaat heeft geantwoord dat voorraden niet of moeilijk verkoopbaar 
kunnen zijn, wordt voor dit antwoord geen scorepunt toegekend. Er zijn bij De Wit 
namelijk geen voorraden.  

Windowdressing is apart goed antwoord 

Het is een momentopname is goed antwoord 

24. Bereken voor De Wit Transport de solvabiliteit per 31 december 2018 (zie 
formuleblad). 2p 

300+102+50   * 100% = 452 * 100% = 36,2% 

108+320+620+11+6+183     1248  

Opmerking 
Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.  

 



 

Als je voorzieningen tot het eigen vermogen rekent, dan 1 fout 

Winst voor belasting behoort tot het eigen vermogen conform het correctiemodel/de 
wet. 

Aanvulling op het correctievoorschrift: 452/1242 = 36,4% ook goed rekenen. 

25. Leg uit dat het, door een slechte solvabiliteit van een onderneming, lastiger kan 
worden om nieuw vreemd vermogen aan te trekken. 1p 

Het wordt lastiger, omdat het voor de vreemd-vermogensverschaffers minder zeker 
is dat nieuw vreemd vermogen / leningen (bij een eventueel faillissement) nog 
terugbetaald kunnen worden.  

Relatie met bank leggen: risico voor de bank is groter/ minder vertrouwen dat er 
wordt terugbetaald. 

 

26. Bereken voor De Wit Transport de rentabiliteit van het totale vermogen over 2018 
(zie formuleblad). 3p 

 

 

 

 

 

50/GTV is 0 punten (= vereenvoudiging van de vraag) 

Doorwerkfout vraag 24 (1248) 

Aanvulling op het correctievoorschrift: ook goed rekenen GVV = 1228 1p, 
interestkosten 49,12 1p en 99,12/1658 * 100% = 6%  1p 

 



27. Zal Thierry besluiten tot overname van De Wit? Motiveer het antwoord. Vul 
hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in. 3p 

 
 

 
 
 
Let op doorrekenfouten vraag 22,24 en 26 en conclusie 
Voor conclusie link leggen met de norm. 
 
 

Algemeen opgave 5: Leuke, moeilijke opgave. 
 
 
Opmerking: De aanvulling op het correctievoorschrift van het Cvte is in dit verslag 
verwerkt. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Opgave 6 (5 punten) NOAD 
 

28. Bereken het bedrag van de huuropbrengsten van reclameborden over het 
verenigingsjaar 2017-2018. 2p 

De verhuurprijs voor het verenigingsjaar 2017-2018 is 90 + 2,50 = 92,50. De totale 
huuropbrengst is 120 × 92,50 = € 11.100.  

Opmerking: Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.  

 

29. Bereken het bedrag dat per 1 januari 2019 op de post Vooruit ontvangen huur 
met betrekking tot  de verhuur van reclameborden op de balans van NOAD is 
opgenomen. 2p 

2/6 * 130 * 0,5 * 120 = € 2600 

Opmerking: Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.  

Antwoord 7800 = 1 punt 

30. Leg uit dat de post Vooruit ontvangen huur tot het vreemd vermogen van NOAD 
behoort. 1p 

NOAD heeft nog een verplichting om de reclameborden beschikbaar te stellen aan 
de huurders.  

Huurders kunnen hun vooruitbetaalde huur nog terugvorderen is fout 

 
Algemeen opgave 6: Eenvoudige lekkere afsluiter. 
 
 
Opmerking over het gehele examen: 
Er was een goede spreiding over de opgaven.  
Veel leerlingen hadden wel de volledige tijd nodig. 

 

HdJ, 13-05-2019   
 


