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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak Management en Organisatie havo, eerste 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 kon je gebruiken? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moest je de definitie van het begrip 'hypotheekgever' kennen. Je kon 
dit in het woordenboek opzoeken. 

2 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Door het woord 'hypothecaire lening' kon je weten dat het om de uitleg 'Hypotheken' ging. Bij deze vraag moest 
je weten dat de bank het risico loopt het geld niet terug te krijgen. Vervolgens moest je de twee redenen benoemen waardoor dit risico 
verminderd wordt. In de uitleg 'Hypotheken' wordt genoemd dat een hypothecaire lening een lening met onderpand is. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Bij deze vraag moest je weten dat de bank het risico loopt het geld niet terug te krijgen. Vervolgens moest je 
de twee redenen benoemen waardoor dit risico verminderd wordt. In de vraag staat dat Daphne zelf geld in legt. Aan de hand hiervan moest 
je bedenken dat dit het risico voor de bank vermindert. 

3 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je weten dat een annuïteit bestaat uit de aflossing en interest, wat in de uitleg 'Hypotheken' 
is behandeld. Je hebt hier tijdens de cursus mee kunnen oefenen, bijvoorbeeld bij opgave 219. 

4 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze som kon je het 'Stappenplan Annuïteiten' uit de uitleg 'Hypotheken' gebruiken om de aflossing en 
interest te berekenen. Vervolgens kon je het kopje 'Belastingvoordeel' gebruiken om de netto-hypotheekuitgaven te berekenen. Dit kwam ook 
voor in de uitleg 'Hypotheken'. Tijdens de cursus heb je met dit soort opgaven kunnen oefenen, bijvoorbeeld opgave 222. 
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5 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Je werd hier gevraagd een voordeel te noemen. Dit kon je doen door gebruik te maken van kennis over het 
inkopen van producten (bijvoorbeeld over schaalvoordeel en tijdsbesparing). Dit is niet expliciet in de cursus besproken, omdat het 
grotebakstof is. 

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden, moest je het verschil tussen constante en variabele kosten weten. Dit is tijdens 
de cursus behandeld in de uitleg 'Prijs'. 

7 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag had je de formule 'Omzet = prijs x afzet' nodig. Tijdens de cursus heb je deze formule bij 
verschillende opgaven gebruikt.  

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om de resultatenrekening op de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoorde in te vullen, moest je de extra 
vergoeding van het franchisecontract berekenen. Door gebruik te maken van het 'Stappenplan Examensom' kon je deze informatie in de bron 
vinden. Om vervolgens de nettowinst in procenten van de omzet te berekenen, kon je het 'Stappenplan Procenten' gebruiken. 

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden, had je informatie uit zowel bron 2 als 4 nodig. Deze informatie kon je vinden 
door het einddoel te markeren (zoals besproken in het 'Stappenplan Examensom'). Vervolgens kon je het verwachte aantal zzp'ers berekenen. 
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10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag had je de formule 'Omzet = prijs x afzet' nodig. Tijdens de cursus heb je deze formule bij 
verschillende opgaven gebruikt. De afzet was in deze vraag het aantal halve uren dat de zzp'ers in KoKo Rotterdam aanwezig waren. De 
informatie om dit aantal halve uren te berekenen stond in informatiebron 4.  

11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag had je de formule 'Omzet = prijs x afzet' nodig. Tijdens de cursus heb je deze formule bij 
verschillende opgaven kunnen oefenen. 

12 1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Bij deze opgaven moest je de gegevens die je in vraag 7, 10 en 11 had uitgerekend, invullen in de 
uitwerkbijlage. 

13 4 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag waren er twee kosten die je moest berekenen: de afschrijvingskosten en de interestkosten. 
Hiervoor kon je de uitleg 'Afschrijvingen' en de uitleg 'Interest' gebruiken. Je kon herkennen dat je de formule voor enkelvoudige interest 
nodig had, omdat het om een lening ging. 

14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je een aantal stappen achter elkaar zetten. Nadat je de inkoopwaarde van de omzet en de 
extra vergoeding van het franchisecontract had berekend met behulp van de gegeven percentages, kon je de nettowinst in procenten van de 
omzet berekenen. Dit kon je doen met behulp van de uitleg 'Stappenplan Procenten'. Om alle punten te behalen moest je ook de conclusie 
geven. Hiervoor kon je stap 4 uit het 'Stappenplan Examensom' gebruiken en de vraag LEUC te antwoorden.  
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15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag ging over Rechtsvormen. Tijdens de cursus hebben we aangegeven dat dit onderwerp wél belangrijk 
is voor het examen, maar dat we deze niet klassikaal behandelen, omdat het alleen theorie is. De theorie om deze vraag te kunnen 
beantwoorden, stond in Samengevat. 

16 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Resultatenanalyse' is de formule voor het gerealiseerd verkoopresultaat gegeven. Deze formule had 
je nodig om de vraag te beantwoorden. Hier heb je tijdens de cursus in verschillende opgaven mee kunnen oefenen, bijvoorbeeld bij opgave 
64. 

17 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave moest je allereerst het resultaat op inkoopkosten berekenen. Dit kon je doen met behulp van de 
formule die in de uitleg 'Resultatenanalyse' is behandeld. Door dit resultaat op te tellen bij het resultaat op inkoopprijs (gegeven), kon je het 
resultaat op inkopen berekenen. Ook dit is in de uitleg 'Resultatenanalyse' behandeld.  

18 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Om deze vraag te beantwoorden moest je bij afspraak b (gegeven in de vraag) nauwkeurig lezen 
hoe het geld verdeeld wordt.  
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19 4 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je het 'Stappenplan debiteuren/crediteuren' gebruiken (laatste deel van de uitleg 'Financiële 
Verslaggeving'). 

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag had je de uitleg 'Prijs' en 'Procenten' nodig. Door het woord 'brutowinst' kon je weten dat je te 
maken had met de 'brutowinstopslagmethode'.  

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de opgaven bij het blok 'Financiële Verslaggeving' heb je kunnen oefenen met opgaven over balansmutaties. 
Bij het blok 'Voorraadwaardering' is behandeld dat op de balans altijd de economische voorraad staat.  
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22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave kon je beantwoorden met de uitleg 'Kengetallen'. Om te weten wat tot de vlottende activa en het 
kort vreemd vermogen behoort, kon je gebruik maken van de uitleg 'Balans'. 

23 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de uitleg 'Kengetallen' is de berekening van de liquiditeit van een bedrijf behandeld. De extra stap die 
je zelf moest zetten is het bedenken waarom deze manier van beoordelen een bezwaar kan zijn.  

24 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave kon je beantwoorden met de uitleg 'Kengetallen'. Om te weten wat tot het eigen vermogen en het 
vreemd vermogen behoort, kon je gebruik maken van de uitleg 'Balans'. 

25 1 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de uitleg 'Kengetallen' is de berekening van de solvabiliteit van een bedrijf behandeld. De extra stap 
die je zelf moest zetten is het bedenken wat voor invloed dit kan hebben op het aantrekken van vreemd vermogen. 

26 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave kon je beantwoorden met de uitleg 'Kengetallen'. Om te weten wat tot het (gemiddeld) vreemd 
vermogen behoort, kon je gebruik maken van de uitleg 'Balans'. 

27 3 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Bij deze opgaven moest je de antwoorden uit vraag 22, 24 en 26 invullen. Om alle punten te 
behalen, moest je ook de conclusie motiveren.  
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28 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag had je de formule 'Opbrengst = prijs x afzet' nodig. Hier heb je tijdens de cursus met 
verschillende opgaven mee kunnen oefenen. 

29 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je een 'transitorische post' berekenen. De definitie hiervan is tijdens de uitleg 'Balans' 
behandeld. Met behulp van algemene rekenvaardigheden kon je berekenen hoeveel maanden er op 1 januari 2019 nog vooruit betaald waren 
en voor welk bedrag dit op de balans stond. 

30 1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden, had je de uitleg 'Balans' nodig. Tijdens deze uitleg hebben we de verschillende 
posten op de balans besproken en hebben we bekeken waarom ze op een bepaalde plek op de balans staan. Dit hebben we ook voor de 
'transitorische posten' (nog te betalen, vooruit ontvangen) gedaan.  

  62   
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I 6 10%
II 50 81%
III 3 5%
IV 3 5%

62 100%

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 
Dit gold voor: 95% 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.  


