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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak management en organisatie vwo, 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? Tijdens de cursus is in verschillende opgaven van het blok 'Interest' en 'Hypotheken' naar voren 
gekomen dat de hoogte van het interest bedrag wordt bepaald door de hoeveelheid risico die de geldgever loopt. Om deze vraag juist te 
beantwoorden moest je beredeneren waarom een langere looptijd het risico voor de bank verlaagt. 

2 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Hypotheken' de annuïteitenhypotheek behandeld. Om deze vraag 
juist te beantwoorden moest je de kenmerken van dit hypotheektype uit de gegevens bij deze opgave halen. 

3 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Hypotheken' behandeld hoe de hoeveelheid interest en aflossing 
bij een annuïteitenhypotheek berekend moeten worden aan de hand van een stappenplan. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je dit 
stappenplan eerst helemaal uitvoeren en vervolgens stap I van het stappenplan nogmaals doen.  

4 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Interest' besproken hoe de contante waarde berekend moet 
worden, welke formule er gebruikt moet worden en hoe deze moet worden ingevuld. In dit geval moest je gebruik maken van de somformule 
voor meerdere stortingen.  

2 
  
  
  
  
  
  
  
  

5 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de voorbereidende opgaven van de Examencursus en tijdens het dagprogramma van de 
Examencursus is in het blok 'Rechtsvormen' besproken wat een rechtspersoon is en wat daar de voordelen van zijn. Om deze vraag juist te 
beantwoorden moest je een van deze voordelen benoemen. 

6 2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Algemene redeneervaardigheden. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je 
op basis van de beschikbare gegevens beredeneren waarom het voor de franchisegever niet wenselijk is dat de franchisenemer verlies draait. 
Dit kon je doen op basis van je algemene redeneervaardigheden. Er was gaan inhoudelijke M&O-kennis vereist. 

7 4 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Tijdens de cursus is in het blok 'Resultatenanalyse' besproken hoe het efficiencyresultaat berekend 
moet worden en hoe de formule voor dit resultaat moet worden ingevuld. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je gebruik maken van 
deze formule. De extra stap zat hem hier in het berekenen van de werkelijke hoeveelheid rundvlees. Dit kon je doen door de beginvoorraad 
en de inkopen bij elkaar op te tellen en te verminderen met de eindvoorraad.  
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8 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Financiële verslaggeving' besproken dat kosten altijd exclusief btw 
zijn en waarom dit zo is. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je deze reden in je eigen woorden omschrijven.  
 
 
 

9 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Afschrijvingen' de formule behandeld voor het berekenen van de 
jaarlijkse afschrijvingen. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je deze formule invullen. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Financiële Verslaggeving' besproken dat kosten alleen gerekend 
worden voor de periode waarop zij betrekking hebben (permanentie, matchingprincipe). Ditzelfde principe is ook besproken bij subblok 1 
van het blok 'Interest'. Om deze deelvraag juist te beantwoorden moest je bedenken dat de afschrijvingskosten in dit geval betrekking hebben 
op 9 maanden van het jaar en dat het eindantwoord op basis hiervan moet worden aangepast. 

10 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Tijdens de cursus is in het blok 'Hypotheken' besproken wat een annuïteitenlening is en hoe hiermee 
gerekend moet worden. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je bedenken dat het verschil tussen het schuldbedrag aan het eind van 
2019 en de beginschuld, de aflossing moest zijn. De extra stap buiten het stappenplan om was hier dat je moest bedenken dat het verschil 
tussen de betaalde annuïteit en deze aflossing, de interest betaling moest zijn én dat er slechts drie termijnen worden betaald in 2019. 
Hiervoor had je je inzicht nodig.  

11 2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Algemene rekenvaardigheden. Om deze vraag op te lossen had je je algemene 
rekenvaardigheden nodig. Eventueel kon je hier gebruik maken van de tips in het Stappenplan Examensom. 

12 3 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Algemene rekenvaardigheden. Om deze vraag op te lossen had je je algemene 
rekenvaardigheden nodig. Eventueel kon je hier gebruik maken van de tips in het Stappenplan Examensom. Omdat je hier ook een conclusie 
moest trekken, was het belangrijk om eerst te vergelijken en dan pas te concluderen (zoals besproken bij de examentips bij het stappenplan). 
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13 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Prijs' besproken hoe de verkoopprijs van een product wordt 
berekend. Om deze vraag op te lossen had je allereerst de opsomming van berekeningen uit de uitleg nodig. Als extra stap moest je bedenken 
dat de verkoopprijs gelijk is aan de optelsom van alle kosten plus de winst, gedeeld door de totale afzet.  

14 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Resultatenanalyse' besproken hoe het gerealiseerd verkoopresultaat 
berekend kan worden. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de besproken formule invullen. Hierbij was het belangrijk dat de 
verwachte kostprijs gelijk was aan de verwachte totale kosten, gedeeld door de verwachte afzet.  

15 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok resultatenanalyse besproken hoe het budgetresultaat berekend kan 
worden. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de formule voor dit resultaat invullen. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Resultatenanalyse' besproken hoe met behulp van het gerealiseerd 
verkoopresultaat en het budgetresultaat het bedrijfsresultaat berekend kan worden. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je dit 
bedrijfsresultaat berekenen met behulp van de behandelde aanpak. 
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16 1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Algemene rekenvaardigheden. Op basis van je algemene rekenvaardigheden kon je 
de nieuwe boekwaarde berekenen. Immers stond in de tekst dat deze met 11% zou toenemen. 

17 4 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Alle kennis die voor deze opgave nodig was, is behandeld in de blokken 'Balans', 'Financiële 
Verslaggeving' en 'Afschrijvingen'. Hiermee kon je weten dat de reserves door de herwaardering zouden toenemen en dat de boekwinst die op 
de verkoop van een activum wordt gemaakt aan de winst moet worden toegeschreven. De overige berekeningen kon je maken met je 
algemene rekenvaardigheden en door middel van tekstverklaren. Omdat er verschillende stappen nodig zijn en verschillende aantekeningen 
uit de cursus gecombineerd moesten worden, valt deze opgave in categorie III. 

18 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Beoordelen: kengetallen' de rentabiliteit van het eigen vermogen 
behandeld. Aan de hand van deze formule kon je beredeneren wat er gebeurde door de herwaardering. De posten die behoren tot het eigen 
vermogen kon je terugvinden in de uitleg 'Balans'. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Tijdens de cursus is niet behandeld dat een herwaardering niet bij de winst moet worden opgeteld wanneer 
de rentabiliteit wordt uitgerekend. Dit behoort tot de grotebakstof.  

19 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Beoordelen: kengetallen' behandeld hoe de solvabiliteit kan 
worden uitgerekend. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de formule voor de solvabiliteit invullen. De balansposten die behoren 
tot het eigen en vreemd vermogen kon je terugvinden in de aantekening 'Balans'. De conclusie bij deze vraag kon je trekken op basis van het 
Stappenplan Examensom. 
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20 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens het blok 'Balans' is behandeld wat een voorziening is en waarom deze op de balans wordt 
opgenomen. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je deze reden in je eigen woorden omschrijven. 

21 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Tijdens de cursus zijn in de  blokken 'Aandelen' en 'Winstverdeling' de waarden van aandelen en de 
bepaling van het dividend besproken. Op basis van deze kennis moest je met je logisch redeneervermogen bedenken dat het gezien de hoge 
beurskoers en de lage nominale waarde van het aandeel niet onlogisch zou zijn om een hoog percentage dividend uit te keren. Hiervoor had je 
naast de aantekening, wel extra inzicht nodig, wat deze vraag een extra stap geeft.  

22 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Winstverdeling' behandeld hoe de vennootschapsbelasting en het 
totaal dividend berekend moeten worden. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je dit stappenplan toepassen en deze twee gegevens 
berekenen. 

23 
  
  

4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het subblok 'Debiteuren Crediteuren' behandeld hoe je aan de hand van de 
debiteurentermijn en de maandelijkse verkopen de inkomsten en uitgaven van een bedrijf moest berekenen. Dit stappenplan moest je 
uitvoeren voor zowel de verkopen, de inkopen als de overige uitgaven.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens het blok 'Balans' is behandeld wat rekening courant krediet precies is. Aan de hand hiervan 
kon je bedenken dat de ruimte die het bedrijf nog had om rekening courant krediet op te nemen, gebruikt kon worden als 
betalingsmogelijkheid.  
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1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Algemene redeneervaardigheden. Hier moest je een conclusie trekken op basis van 
de door jou ingevulde gegevens. Om dit te doen kon je gebruik maken van het Stappenplan Examensom. 

24 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Winstverdeling' besproken hoe het stockdividend berekend wordt. 
Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de formule die hiervoor gebruikt wordt in het stappenplan invullen en uitrekenen. 

25 2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Algemene redeneervaardigheden. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je 
een conclusie trekken op basis van de beschikbare gegevens. Hiervoor moest je het beschikbare geld voor en na de dividendaanpassing met 
elkaar vergelijken. Dit kon je tevens doen met behulp van het Stappenplan Examensom. 

26 1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Tijdens de cursus is in de blokken 'Prijs' en 'Break Even' stilgestaan bij de variabele kosten van een 
bedrijf. Op basis van deze kennis kon je beredeneren dat de variabele kosten berekend kunnen worden door de stijging in totale kosten te 
delen door de stijging in afzet. Om dit te bedenken had je wel je inzicht nodig, wat deze vraag een extra stap gaf. Een vraag waarbij dezelfde 
oplossing gebruikt moest worden is behandeld tijdens de cursus: opgave 80 uit de opgavebundel. 

27 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in de blokken 'Prijs' en 'Break Even' de constante en variabele kosten 
besproken. Op deze manier kon je bedenken dat de kosten voor de zaalhuur, die volgens de tekst constant zijn, berekend kunnen worden 
door de totale kosten te verminderen met de variabele kosten.  

28 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Break Even' behandeld hoe de dekkingsbijdrage moet worden 
berekend. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de formule voor de dekkingsbijdrage invullen. 

29 3 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Tijdens de cursus is in het blok 'Break Even' behandeld hoe je de afzet bij een doelwinst kunt 
bepalen. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de formule hiervoor invullen. De extra stap zat hem hier in het berekenen van de 
extra winst die je moest behalen om de doelwinst te behalen. Hiervoor had je inzicht nodig.  

    64     
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I 11 17%
II 36 56%
III 16 25%
IV 1 2%

64 100%

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 
Dit gold voor: 98% 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.  


