
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak M&O havo, 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 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Hypotheken' is het herkennen van de drie soorten hypotheciare leningen behandeld. Daarin heb je gezien dat je een annuïteitenhypotheek kunt herkennen aan het kenmerk 

van vaste lasten per maand, bestaande uit interest en aflossing.  

2 3 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok 'Financiële verslaggeving' is behandeld dat je het resultaat kon berekenen als het bedrag dat in januari zou moeten worden ontvangen (baten) min het bedrag dat zou moeten 

worden betaald (lasten). Alle lasten waren bekend; de baten kon je uitrekenen met de tijdlijn uit het stappenplan financiële verslaggeving. 

3 4 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het opstellen van de balans zijn de posten en postities van vooruit ontvangen en vooruit betaalde bedragen behandeld. De grootte van de balansposten kon je beredeneren door het 

volgende te bedenken: wat heb ik al wel ontvangen/betaald, maar zou ik nog niet hebben moeten ontvangen/betaald?

2 4 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Deze vraag kon je beantwoorden met de algemene kennis dat twee losse bedrijven niet samen failliet kunnen gaan (of invloed kunnen hebben op elkaars winst). 

5 2 III Welke stappen moest je zetten? Uit onder andere het blok 'Beoordelen' kon je afleiden dat betalingsverpichtingen kunnen worden betaald met de liquide middelen (zie bijvoorbeeld de formules voor liquiditeit). De 

extra stap die je moest zetten is het bedenken dat continuIteit te maken heeft met het kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen.

6 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Deze vraag kon je direct oplossen met de juiste informatie vanuit de informatiebron.

7 1 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je direct invullen met de beschikbare gegevens. Zoals behandeld in de uitleg 'Afschrijvingen' moest je ook de installatiekosten hier meenemen in de investering.

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de informatiebron kon je direct vinden hoeveel maaltijden er per bestelling worden geleverd, wanneer je het stappenplan 'Procenten' goed toepaste.

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? In informatiebron 2 kon je de verkoopprijs van de ingrediënten per maaltijd vinden. Door het woordje per te onderstrepen kon je bedenken dat je dit bedrag moest vermenigvuldigen met 

het aantal maaltijden voor deze periode. Dit had je al berekend in de vorige vraag.  Vervolgens kon je door het tekenen van een kruistabel zoals behandeld in het blok 'Prijs' of 'Procenten' de verkoopprijs omrekenen 

naar de inkoopwaarde om zo alle punten te scoren voor deze vraag.

10 4 II Welke stof kon je gebruiken? De totale ontvangsten waren de bedragen die je echt hebt binnen gekregen, zoals behandeld tijdens het blok 'Financiële verslaggeving'. deze waren direct te berekenen met de gegevens uit 

de informatiebron. 

11 4 II Welke stof kon je gebruiken? Het invullen van een liquiditeitsbegroting is besproken tijdens het blok 'Financiële verslaggeving'. Soortgelijke opgaves waarbij uitgaven in een bepaalde periode moeten worden bepaald 

zijn geoefend tijdens de cursus (in dit geval delen door 2 voor een half jaar). Verder heb je tijdens dit blok geleerd dat afschrijvingen niet tot de uitgaven behoren en dus niet op dit overzicht thuishoren. 

12 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: De eis die in het begin van de vraag werd genoemd kon je direct aflezen uit je antwoord op vraag 11.  

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Uit de uitleg 'Interest' kon je bedenken dat het krijgen van gelijke percentages samengestelde interest altijd beter is dan enkelvoudige interest (vanwege de rente over rente).

1 III Welke stappen moest je zetten? Vanuit de formule voor een eindwaarde bij samengestelde interest kon je bepalen dat 12 keer een percentage samengestelde interest per maand hetzelfde is als een macht van 12 per 

jaar. Dit vereistte dus wel een extra denkstap. 

14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Eerder in de opgave kon je herkennen dat het in deze vraag om samengestelde interest ging. Met behulp van een tijdlijn kon je de formule voor de eindwaarde zoals in het blok 'Interest' 

twee keer invullen, met tussendoor de opname van 1000 euro. Dit soort opgaven zijn tijdens de cursus geoefend.

15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door het doelbedrag in de toekomst kon je direct herkennen dat het om een constante waarde ging. Met behulp van je eerdere tijdlijn en de formule waren alle punten te halen.

4 16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door het gevraagde rekening-courant krediet kon je afleiden dat het in deze vraag ging om liquide middelen en dus bedragen die echt het bedrijf in en uit zijn gegaan. Door de inkopen en 

de omzet (in dit geval zijn dat beide bedragen die je had moeten krijgen/betalen) met behulp van het stappenplan financiële verslaggeving en de examentip met het "?" om te schrijven naar echte bedragen, kon je de 

mutatie liquide middelen bepalen. 

17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze begrippen kwamen aan bod tijdens de opgaven van 'Financiële verslaggeving', bijvoorbeeld opgaven 54 en 61. 

18 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je beantwoorden door de verandering in het EV te berekenen. Dit ging dus over alle bedragen die hadden moeten worden betaald/ontvangen in de gevraagde periode, 

zoals behandeld in de uitleg 'Financiële verslaggeving' bij het onderdeel structuur.  

5 19 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de cursus is uitgebreid behandeld welke bedragen op welke overzichten staan. In dit geval kon je de gevraagde gegevens vinden in de staat van baten en lasten.

20 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip obligaties is niet behandeld tijdens de cursus, aangezien dit onderwerp zelden wordt getoetst. De voor- en nadelen van aandelen zijn echter uitgebreid besproken tijdens de 

cursus. 
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21 1 III Welke stappen moest je zetten? Op basis van je kennis over aandelen die VA zijn (deelnemingen) kon je beredeneren dat obligaties onder dezelfde groep vallen, aangezien volgens de tekst in beide kan worden belegd. 

De extra stap die je hier dus moest zetten was het bedenken dat obligaties en deelnemingen op eenzelfde soort manier werken.

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? De formules die zijn besproken voor de rentabiliteit tijdens het blok 'Kengetallen' kon je met behulp van de balans en het formuleblad direct toepassen.

23 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.

24 1 II Welke stof kon je gebruiken? Door goed te lezen konden in deze vraag alle punten gehaald worden. In de cursus is vaak benadrukt dat je het vermogen kon worden terugvinden op de balans, in dit geval 

informatiebron 6.

25 1 III Welke stappen moest je zetten? In de cursus heb je tijdens de uitleggen 'Aandelen' en 'Balans' geleerd dat aandelen (of obligaties) ook gekocht kunnen worden met als doel koerswinst. De extra stap die je hier dus 

moest zetten is het bedenken dat het resultaat bestaat uit de waardeverandering van het (geïnvesteerde) vermogen. Door deze waardestijgingen te berekenen kon je bij deze vraag alle punten halen.  

26 1 III Welke stappen moest je zetten? Zie vraag 25

27 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kreeg je punten voor het trekken van een conclusie die klopte met je vorige antwoorden. Kwam je niet uit de vorige opgave dan kon je een antwoord stellen.

6 28 2 III Welke stappen moest je zetten? Uit de uitleg 'Balans' kon je weten wat een voorziening was. Voor deze vraag moest je de extra stap maken waarbij je bedacht dat de precieze verschillen tussen een schuld en een 

voorziening zitten in het moment van betalen en de hoogte van het bedrag.

29 3 II Welke stof kon je gebruiken? De formules die zijn besproken voor de rentabiliteit tijdens het blok 'Kengetallen' kon je met behulp van de balans en het formuleblad direct toepassen.

30 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het hefboomeffect is in de cursus niet behandeld, omdat de moeilijkheidsgraad van dit onderwerp niet in verhouding staat tot het aantal punten dat er op examens mee te verdienen 

is. 
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I 6 10%

II 45 73%

III 8 13%

IV 3 5%

62 100%

Dit gold voor: 95% 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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