
VECON 

Notulen van de Examenbespreking M&O Havo 5 2018 tijdvak 1 

d.d. 25 mei 2018 

 

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 onvolkomenheid in het 

examen of correctiemodel onmiddellijk actie ondernemen naar het CvTE. Indien een leerling 

op een vraag geen antwoord heeft gegeven, vul dan op de Wolf-scorelijst een “N” in. 

 

De notulen zijn als volgt opgebouwd: 

Eerst is de vraag uit het examen overgenomen in het blauw. 

Daarna is het antwoord uit het correctievoorschrift overgenomen in het groen. 

Daarna volgt in het rood eventuele aanvullingen/aanbevelingen vanuit de examenbespreking. 

 

2p 1  Op basis van welk aflossingssysteem wordt bovenstaande hypothecaire 
lening afgelost? Motiveer het antwoord. 

 
• door middel van annuïteiten 1  
• want er wordt (periodiek) een vast bedrag aan aflossing en interest betaald 1  

 
Opmerking  
Het tweede deelscorepunt wordt alleen toegekend wanneer het eerste is behaald.  
 

Essentieel voor tweede punt is dat vast bedrag aan interest en aflossing wordt 
genoemd. 

 

 
3p 2  Bereken het resultaat van Aron over de maand januari 2018. Vermeld of 

het een voordelig of een nadelig resultaat betreft. 

 
7.500/3 – 0,003 x 231.863 – 3.600/12 – 504,41 = € 1.000 voordelig  
 

Interest fout   - 1 punt 
Annuïteit i.p.v. interest   - 1 punt 
Niet omrekenen naar maand (7.500 niet door 3 en 3.600 niet door 12)  - 1 punt 
 
Voorbeelden:  
Annuïteit i.p.v. rentekosten: eindantwoord € 174,59 = 2 punten gescoord 

Annuïteit i.p.v. rentekosten, baten niet gedeeld door 3, verzekering niet gedeeld door 

12, uitkomst € 1.874,59 = 1 punt gescoord 

 

 
 
 
 
 
 
 



4p 3  Welke transitorische posten die hierop betrekking hebben staan op de 
balans van Aron per 1 februari 2018? 
Geef de namen van deze posten, de balanskant (debet of credit) waarop 
deze posten staan en de grootte van deze posten. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in. 

 

betreffende  naam op de balans 
van de 
transitorische post  

debet/credit  bedrag (inclusief 
berekening) op 
de balans per 1 
februari 2018  

huur  Vooruit ontvangen 
huur / bedragen  
 

credit  x 7.500 = 23  
€ 5.000  

verzekering  Vooruitbetaalde 
verzekering / 
bedragen  

debet  x 3.600 = 1112  
€ 3.300  

 

  

 7.500 en 3.600 als antwoord genoemd zijn twee fouten. 

 

Alleen vooruit ontvangen / vooruitbetaald opgeschreven (dus zonder huur / 

verzekering): goed rekenen 

 

Geen berekeningen erbij: goed rekenen 

 

Algemeen opgave 1: herkenbaar, goede binnenkomer. 

 

2p 4  Geef een bedrijfseconomische onderbouwing van de bewering van Jan. 

 
• Als de verkoop van avondmaaltijden tegenvalt / Green Dinner bv failliet gaat 1  
• gaat dit niet ten koste van de winstgevendheid / continuïteit van Green Lunch bv, omdat alleen Green 
Dinner bv verlies lijdt / failliet gaat en niet Green Lunch bv 1  
 

Het gaat om de essentie van de deelscores te ondervangen, de twee bolletjes moeten 
genoemd worden. 
 

Green Dinner BV is een rechtspersoon, dus Green Lunch BV is dan niet aansprakelijk 
voor de schulden = 2 punten. 
 
Green Lunch BV krijgt meer opbrengsten (vergoeding pand keuken inventaris) en loopt 
daardoor minder risico = 2 punten 

 

2p 5  Geef een onderbouwing van de mening van Jan. Betrek in de 
onderbouwing zowel de liquide middelen als de winst. 

 
• De continuïteit van Green Dinner is afhankelijk van de mate waarin verplichtingen kunnen worden 
(terug)betaald 1  
• Omdat winst niet gebruikt kan worden voor de te betalen verplichtingen, kan beter naar de hoeveelheid 
liquide middelen worden gekeken 1  
 

Voor de tweede deelscore moet genoemd worden dat je met winst geen betalingen 
kunt doen of dat winst wordt uitgekeerd 

 

 

 

  



2p 6  Toon aan met een berekening dat Jan op 1 januari 2019 vier elektrische 
bezorgscooters zal moeten aanschaffen (zie informatiebron 2). 
 
• Op zaterdag in kwartaal 4 is het het drukst: 45 x 0,8 = 36 bestellingen die bezorgd moeten worden 1  
• Met één scooter kunnen per 3 uur 9 bestellingen bezorgd worden dus zijn er 36/9 = 4 scooters nodig 1  

  
De 45 moet genoemd worden voor de eerste deelscore. 

 
 Voor de tweede deelscore is delen door 9 essentieel. 
 
 
1p 7  Bereken het totale investeringsbedrag voor deze vier scooters per 

1 januari 2019 (zie informatiebron 3). 
 

4 x (1.350 + 80 + 15) = € 5.780 
 

 
2p 8  Toon met een berekening aan dat in kwartaal 1 van 2019 het verwachte 

aantal te verkopen avondmaaltijden per week 280 is 
(zie informatiebron 2). 

 
160 x 0,5 x 1 + 160 x 0,3 x 2 + 160 x 0,15 x 3 + 160 x 0,05 x 4 = 280 
 

Factor 1,75 berekenen en dan toepassen is ook goed. 
 
2p 9  Bereken het verwachte investeringsbedrag in de beginvoorraad 

ingrediënten op 1 januari 2019 (zie informatiebron 2 en 3). 
 

• 280 x 11,50 = 3.220 1  
• 100/184 x 3.220 = € 1.750 1 
 

Alternatieve berekening: 
11,50/1,84 = € 6,25  = 1 punt 
6,25 * 280 = € 1.750 = 1 punt 

 
4p 10  Bereken over het eerste halfjaar van 2019 de verwachte totale 

ontvangsten uit de verkoop en de bezorging van de avondmaaltijden 
(zie informatiebron 2). 

 
• maaltijden: (280 x 52/4+ 4.186) x 11,50 = 89.999,00 2  
• bezorging: (2.080 + 2.392) x 0,8 x 0,5 x 2 = 3.577,60 € 93.576,60 2  
 

Als de bestellingen worden afgerond op hele bestellingen ook goed rekenen. 
 
Als de bestellingen worden afgerond op hele getallen dan is het eindantwoord € 93.577 
 

4p 11  Bereken de verwachte saldi liquide middelen aan het eind van elk halfjaar 
van 2019. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig 
in. 

 

 

 

 

 

 



getallen x € 1  eerste halfjaar 2019  tweede halfjaar 2019  

verwachte ontvangsten  

ontvangsten uit verkoop 
en bezorging (vraag 10)  

93.576,60  113.162,40  

verwachte uitgaven  

investeringen op 1 januari (vraag 7 en 
9)  

7.530,00  

uitgaven aan inkopen 
(exclusief de investering)  

48.912,50  59.150,00  

uitgaven aan elektrische 
bezorgscooters (exclusief 
de investering)  

11.250,00  11.250,00  

uitgaven 
keukenpersoneel  

9.555,00  9.555,00  

vergoeding aan Green 
Lunch bv  

6.000,00  6.000,00  

totale verwachte 
uitgaven  

83.247,50  85.955,00  

ontvangsten minus 
uitgaven in halfjaar  

10.329,10  27.207,40  

 

 Let op doorwerkfouten in deze vraag. 

 

 

2p 12  Zal Jan het plan om vanaf 2019 avondmaaltijden te verkopen, uitvoeren 
en Green Dinner bv oprichten? Motiveer het antwoord met behulp van de 
getallen uit de bij vraag 11 ingevulde uitwerkbijlage. 

 
• Jan zal het plan uitvoeren 1  
• Zowel in het eerste halfjaar als het tweede halfjaar van 2019 zijn de ontvangsten groter dan de 
uitgaven 1  

  
Opmerking  

Het tweede deelscorepunt wordt alleen toegekend wanneer het eerste is behaald. 

 

Let op doorwerkfouten in deze vraag. De conclusie moet aansluiten bij de uitkomst van 

vraag 11. 

 

Als in de conclusie winst, opbrengsten of kosten wordt genoemd in plaats van 

ontvangsten en uitgaven: - 1 punt. 

 

Algemeen opgave 2:  Veel rekenwerk, leuke opgave, vraag 6 t/m 10 weinig M&O-

specifieke berekeningen 

 

3p 13  Leg uit, zonder het berekenen van de eindwaarden, dat optie C wat 
betreft de interestopbrengsten over de komende jaren te prefereren is 
boven optie A, B en D. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze 
vraag volledig in. 



optie  uitleg  

C is te prefereren boven A.  2,4% per jaar samengestelde interest is 
altijd meer dan 2,4% per jaar 
enkelvoudige interest, want bij 
samengestelde interest is er ‘interest 
over interest’.  

C is te prefereren boven B.  A en B zijn gelijkwaardig want 2,4% 
enkelvoudig per jaar is gelijk aan 0,2% 
enkelvoudig per maand. Aangezien C > 
A geldt ook C > B.  

C is te prefereren boven D.  D is 1,001812 = 1,0218 → 2,18% 
samengestelde interest per jaar. Dit is 
minder dan 2,4% samengestelde 
interest per jaar.  

 
 
C is te prefereren boven B: aangezien C>A geldt ook C>B hoeft niet per sé genoemd 
te worden. 
  
C is te prefereren boven D: 1,0018^12 of 2,18% moet genoemd worden voor de 
juiste uitleg  (2,16 is onjuist) 
 
2p 14  Bereken het verwachte spaarsaldo van haar spaarrekening op 

31 juli 2024 na bijschrijving van de interest. 
 

Voorbeeld van een juiste berekening is:  
• 4.620,88 x 1.024^3 = 4.961,63  

1.000,00 –  
3.961,63 1  

 
• 3.961,63 x 1,024^3 = € 4.253,77 1  
 

Het tweede bolletje kan een doorwerkfout zijn qua machtsverheffing: Bij eerste 
bolletje tot de macht 2 en bij tweede tot de macht 4 (of andersom: bij eerste 
bolletje tot de macht 4 en bij tweede tot de macht 2) = - 1 punt 
 

 4.620,88 * 1,024^6 = 1 punt 
 

 
2p 15  Bereken welk bedrag Chanel op 1 augustus 2018 extra had moeten 

storten op haar spaarrekening zodat het spaarsaldo op 1 augustus 2024 
precies genoeg was om de motor te kunnen kopen. 

 
Voorbeeld van een juiste berekening is:  
• 9.500 – 4.253,77 = 5.246,23 1  
• = € 4.550,38/1,024^6 = 65.246,23 1  

  

 Let op doorwerkfouten van vraag 14. 

 Delen door 1,024^6 = 1 punt. 

 

Algemeen opgave 3: herkenbaar 

  
 



 
 
 
 

2p 16  Bereken het bedrag aan rekening-courantkrediet dat Kees per 
31 januari 2019 verwacht nodig te hebben. 

 
• beginsaldo liquide middelen: 10.000 contante verkopen: 18.000 – 14.400 = 3.600 + 1  
• contante inkopen (20.000 – 4.000) en overige betalingen: 1.600 + 2.500 = 20.100 – 
benodigd rekening-courantkrediet: € 6.500 1  
 

Als de leerling het aspect ‘op rekening’ vergeet: 1 fout 
 
2p 17  Van welk van de hieronder staande situaties is sprake ten aanzien van 

de leveranciers van Kees van Oss? Motiveer het antwoord. 

 
• c 1  
• Kees ontvangt van de leveranciers de mogelijkheid om later te betalen dan de goederen 
worden ontvangen 1  

 
Opmerking  
Het tweede deelscorepunt wordt alleen toegekend wanneer het eerste is behaald. 

 

3p 18  Toon met een berekening aan of de bank het rekening-courantkrediet 
beëindigt aan het eind van het eerste kwartaal van 2019. 

 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• begin EV = 10.000 toename eigen vermogen:  

 
(19.000 – 3 x 1.600) – 3 x 2.500 = 6.700 eind EV = € 16.700 2  
• Het rekening-courantkrediet wordt niet beëindigd want 16.700 > 10.000 1  

  
of  
• toename eigen vermogen: (19.000 – 3 x 1.600) – 3 x 2.500 = € 6.700 2  
• Het rekening-courantkrediet wordt niet beëindigd want er is sprake van een toename van het 
eigen vermogen 1  

 

Voor het derde punt is essentieel dat het Eigen Vermogen is genoemd:  

ofwel opgenomen in de berekening (bij variant 1)  

of benoemen in de conclusie (bij variant 2) 

 

Factor 3 vergeten = - 1 punt 

 

Algemeen opgave 4: leuke opgave, wederom liquiditeitsbegroting 

 

2p 19  Toon met behulp van een berekening aan of de stichting voldoet aan de 
norm van de interne richtlijn 1 (zie informatiebron 5 en 6). 

 
• 43.100/325.050 x 100% = 13,3% 1  
• De stichting voldoet niet aan de norm want 13,3% > 10% 1  
 

Het antwoord 43.100 > 32.505 (10% van 325.050) = 2 punten 
 



  

1p 20 Leg uit waarom beleggen in obligaties minder risicovol is dan beleggen in 
aandelen. 

 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
− Een obligatie geeft een vaste interestvergoeding. Een aandeel geeft een wisselend dividend 
of geen dividend.  
− De schommelingen van aandelenkoersen kunnen groter zijn dan die van obligaties.  
− Bij een faillissement van een onderneming is de kans groter dat een obligatiehouder het 
belegde vermogen terugkrijgt dan dat een aandeelhouder het belegde vermogen terugkrijgt.  

 

Ook goed:  

* Obligaties zijn vaak van de overheid en die is betrouwbaarder, want de 

overheid kan niet failliet gaan  

* Obligaties krijg je een bedrag terug als aflossing, bij een aandeel weet je dat 

niet zeker 

 

1p 21  Tot welke groep vaste activa behoort de balanspost Obligaties bij de 
Gelderse Blinden Stichting? 

 
financiële (vaste activa) 

 

2p 22  Toon aan met een berekening dat het totaalrendement op obligaties voor 
2017 voldoet aan de interne richtlijn 4 van de stichting (zie informatiebron 
5, 6 en het formuleblad). 

 
• (4.860.000+5.560.000)/2 = 5.210.000 1  
• (300.960 + 20.040)/5.210.000 x 100% = 6,2% 1 
 

Ook goed rekenen: 3% x 5.210.000  = € 156.300:  € 321.000 > € 156.300 
 

1p 23  Leg uit dat het bij een vereniging lastiger kan zijn geweest voor het 
bestuur om voor een alternatieve beleggingsstrategie te besluiten. 

 
Bij een vereniging moet het voorstel van het bestuur worden goedgekeurd door de Algemene 

Ledenvergadering. (Bij een stichting mag het bestuur zelfstandig besluiten nemen.) 

 

ALV hoeft niet per sé te worden genoemd, maar er moet wel worden 

verwezen naar de inspraak van de leden, dat de leden het moeten 

goedkeuren. 

 

1p 24 Bereken het bedrag in euro’s dat in aandelen en het bedrag in euro’s dat 
in obligaties belegd gaat worden volgens de alternatieve 
beleggingsstrategie. 

 
aandelen AEX: 0,20 x 5.560.000 = € 1.112.000  
obligaties: 0,80 x 5.560.000 = € 4.448.000 

 
 Geen doorwerkfout van opgave 22 mogelijk. 
 



1p 25  Bereken het totale verwachte koersresultaat in euro´s van de alternatieve 
beleggingsstrategie in 2018 bij scenario 1. Geef aan of er sprake is van 
een voordelig of van een nadelig resultaat. 

 
aandelen AEX: -/- 0,02 x 1.112.000 = -/-22.240  
obligaties: 0,02 x 4.448.000 = 88.960  
het totale koersresultaat: € 66.720 voordelig 
 

Doorwerkfout van vraag 24 mogelijk (verwisseling van 20% en 80%) 
Voordelig moet genoemd worden 

 
1p 26  Bereken het totale verwachte koersresultaat in euro´s van de alternatieve 

beleggingsstrategie in 2018 bij scenario 2. Geef aan of er sprake is van 
een voordelig of van een nadelig resultaat. 

 
aandelen AEX: 0,06 x 1.112.000 66.720  
obligaties: -/- 0,01 x 4.448.000 = -/- 44.480  
het totale koersresultaat: € 22.240 voordelig 
 

Doorwerkfout van vraag 24/25 mogelijk 
Voordelig moet genoemd worden 

 

1p 27  Gaat het bestuur akkoord met de alternatieve beleggingsstrategie voor 
2018? Motiveer het antwoord. 

 
Ja, het bestuur gaat akkoord. De alternatieve beleggingsstrategie heeft bij beide scenario’s 

een hoger verwacht koersresultaat dan € 20.040. 

 

Doorwerkfout mogelijk: de conclusie moet aansluiten bij de antwoorden van 25 

en 26. 

 

Opgave 5 algemeen: veel 1-puntsvragen, er wordt 2 keer hetzelfde 

gevraagd, meer algemene kennis getoetst, vakinhoudelijk prima 

 

2p 28  Noem twee verschillen tussen een voorziening en een schuld. 
 

•Bij een schuld staat het bedrag dat betaald moet worden / de verplichting vast. (Dit is niet het 
geval bij een voorziening) 1  
•Bij een schuld staat het moment van betalen vast. (Dit is niet het geval bij een voorziening) 1  

 
 Ook goed: 
 * bij een schuld betaal je meestal interest en bij een voorziening niet 
 * schuld wordt afgelost, een voorziening niet 
 * schuld is betalingsverplichting, een voorziening niet 
 
 
 
 
 
 
 
 



3p 29  Bereken voor Hoekstra de interestkosten in procenten van het vreemd 
vermogen (IVV) over 2017 (zie formuleblad). 

 
• (9/12 x 360.000 + 3/12 x 300.000) =   345.000 1  

 
• (120.000 + 40.000 + 100.000 + 30.000)/2=  145.000 +  

gemiddeld vreemd vermogen:  490.000 1  
 
• IVV = 14.700/490.000 x 100% = 3% 1  
 

Indien lening niet wordt gewogen wordt de eerste deelscore gemist. De 
uitkomst is dan 14.700/475.000 * 100% = 3,09% (2 punten) 
 

2p 30  Welke bewering ten aanzien van een positief hefboomeffect is juist? 
Motiveer het antwoord zonder een berekening. 

 
•b1  
•Het aangetrokken vreemd vermogen levert meer op dan het kost  1  
 
Opmerking  
Het tweede deelscorepunt wordt alleen toegekend wanneer het eerste is behaald. 

   

Herhaling van de vraag of benoemen gevolg is niet voldoende. 

Een antwoord met behulp van een beschrijving van de werking van de 

hefboomformule kan goed zijn als het effect van RTV-IVV wordt genoemd. 

 

 

Algemeen opgave 6: lastig onderwerp voor als laatste opgave 

 

Algemeen Examen: prima examen, de M&O onderwerpen zitten een beetje 

verstopt in de informatie, veel leerlingen zijn op tijd klaar maar vrij veel energie 

verloren bij opgave 2, vrij veel liquiditeitsbegroting, goed discriminerend 

examen. 

 

 


