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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het  management en organisatie vwo, 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 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in blok 2b van het blok 'Prijs' de bepaling van de kostprijs bij industriële ondernemingen 
met stukproductie behandeld. De directe kosten waarnaar gevraagd werd, kon je berekenen aan de hand van de informatie over directe kosten 
die in dit blok is gegeven. Met behulp van de examentips bij dit blok kon je het opslagpercentage voor de indirecte fabricagekosten en 
daarmee de opslag in euro's berekenen. Het eindantwoord kon je vinden door de directe en indirecte kosten bij elkaar op te tellen. 

2 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in blok 2 en 3 van het blok 'Resultatenanalyse' het budgetresultaat en de bijbehorende 
formule behandeld. Zo kon je weten dat je de toegestane en werkelijke kosten moest berekenen. De toegestane kosten kon je berekenen met 
de formule uit de uitleg, de werkelijke kosten waren gegeven bij de vraag. 

3 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Tijdens de cursus is geen nadruk gelegd op het begrip 'verfijnde opslagmethode', omdat de kennis van dit 
begrip tot de grotebakstof behoort.  
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4 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Tijdens de cursus is niet besproken hoe de post goodwill op de balans ontstaat, omdat deze kennis tot de 
grotebakstof behoort. 

5 3 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is in subblok 3 van het blok 'Beoordelen: kengetallen' de Rentabiliteit van het Totaal 
Vermogen (RTV) besproken. Hierbij is ook stilgestaan bij het berekenen van het gemiddeld totaal vermogen. Je had voor deze vraag wel een 
extra stap nodig: je moest bedenken dat het gemiddelde nemen van de begin- en eindbalans van de reserves hier niet toereikend was, omdat 
de herwaardering niet precies halverwege het jaar werd uitgevoerd.  

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 3 van het blok 'Beoordelen: kengetallen' de Rentabiliteit van het Totaal 
Vermogen (RTV) besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de bijbehorende formule (die ook was gegeven op het 
formuleblad) invullen. Je moest hierbij goed bedenken dat je het antwoord op de vorige vraag nodig had, zoals ook besproken in Stap II van 
het Stappenplan Examensom. 

7 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is in het blok 'Winstverdeling' besproken wat het begrip dividend precies inhoudt. Om deze 
vraag juist te beantwoorden moest je deze kennis toepassen. Je moest daarbij wel zelf bedenken waarom dividend relevanter is voor 
aandeelhouders dan winst, hiervoor had je je inzicht nodig.  

8 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is in het blok 'Beoordelen: kengetallen' in een examentip besproken hoe je moet redeneren 
met kengetallen, door het teller en noemereffect te benoemen. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je deze vaardigheid toepassen. 
Echter waren ook extra stappen nodig: je moest goed lezen om uit de tekst te halen wat er met de teller en noemer kon gebeuren en je inzicht 
gebruiken om te beredeneren hoe het dividendrendement dan zou veranderen.  
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9 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 3 van het blok 'Aandelen' besproken hoe je het aantal aandelen van een bedrijf 
berekent en hoe de winst per aandeel wordt bepaald. Deze formules moest je in deze opgave toepassen. Om de vraag verder op te lossen had 
je je algemene rekenvaardigheden nodig: je moest de gegeven formule voor dividendrendement invullen. 

10 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 3 van het blok 'Afschrijvingen' het begrip boekwinst behandeld. Om deze vraag 
juist te beantwoorden moest je deze boekwinst uitrekenen als het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in sublok 2 van het blok 'Winstverdeling' de winst per aandeel besproken. Om deze vraag 
juist te beantwoorden moest je de formule voor winst per aandeel invullen. 

11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Afschrijvingen' besproken hoe de waarde van een vast activum zich ontwikkeld 
als hierin geïnvesteerd wordt. Dit is ook langsgekomen in het blok 'Financiële Verslaggeving'. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je 
bedenken dat het bedrag van de investering bij de huidige boekwaarde van de bedrijfstak 'persoonlijke verzorging' moest worden opgeteld. 
Vervolgens had je algemene lees- en rekenvaardigheden nodig om het eindantwoord te berekenen. 

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 3 van het blok 'Aandelen' de winst per aandeel besproken. Om deze vraag goed 
te beantwoorden moest je deze berekenen na de uitvoering van de investering. Hiervoor had je het antwoord op de vorige vraag nodig (zie 
Stap II van het Stappenplan Examensom). Als laatste moest je de procentuele verandering berekenen door middel van de formule voor de 
procentuele stijging, een algemene vaardigheid. 

13 3 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Algemene lees- en rekenvaardigheid. In de tekst is te lezen dat het dividend per aandeel evenveel 
stijgt als de winst. Deze winststijging heb je berekend in de vorige vraag. De beurskoers van het aandeel is te vinden in informatiebron 2. Om 
deze vraag af te maken moest je deze informatie invullen in de gegeven formule. Als laatste moest je een conclusie trekken. Dit kon je doen 
aan de hand van stap IV van het Stappenplan Examensom.  
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14 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is in subblok 2a van het blok 'Prijs' besproken hoe de kostprijs wordt bepaald bij 
massaproductie. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de formule voor kosten per product uit dit blok invullen. De extra stap zat 
hier in het bedenken wat de normale productie was. Deze ligt bij het snijpunt tussen bedrijfs- en verkoopresultaat. Om dit te bedenken had je 
je eigen inzicht nodig.  

15 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is in subblok 3 en 4 van het blok 'Resultatenanalyse' het bezettingsresultaat behandeld. Om 
deze vraag op te lossen moest je de formule voor bezettingsresultaat invullen met de beschikbare gegevens. Je had hiervoor ook de normale 
productie nodig, bepaald bij de vorige vraag. De extra stap zat hem hier in het herleiden van deze formule (met de werkelijke afzet als 
variabele) tot een nieuwe formule die je kon tekenen (de vergelijking van een rechte lijn in een assenstelsel). De hieruit volgende lijn moest je 
tekenen op je uitwerkbijlage. Naast M&O-kennis had je hier dus ook wiskundige vaardigheden nodig.  
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16 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is in subblok 3 en 4 van het blok 'Resultatenanalyse' het bezettingsresultaat behandeld. Om 
deze vraag op te lossen moest je de formule voor bezettingsresultaat invullen met de beschikbare gegevens. Uit hetzelfde subblok kon je de 
informatie halen dat het bedrijfsresultaat bestaat uit de optelsom van verkoopresultaat en prijsverschil, efficiencyresultaat en 
bezettingsresultaat. De extra stap die je hier moest zetten was dat het hier ging om verwachtingen, waardoor het efficiencyrestultaat en 
prijsverschil 0 zijn. Om de vraag op te lossen moest je dus de uitkomst van de formule voor het verkoopresultaat en het bezettingsresultaat bij 
elkaar optellen.  

17 1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Break Even' behandeld hoe je de break even afzet moet bepalen. Om deze 
vraag op te lossen moest je de formule voor break even afzet invullen en een kruisje zetten bij de betreffende waarde op de grafiek. 
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18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Financiële Verslaggeving' de aanpak van dit soort vragen behandeld. Dit kon je 
herkennen aan het feit dat hier werd gevraagd de baten te bepalen. Door het markeren van de relevante bedragen (Stap I), het maken van een 
tijdlijn (Stap II) met daarin de juiste bedragen en pijlen (Stap III en IV), kon je uiteindelijk de formule invullen (Stap V) en zo het 
eindantwoord op de vraag vinden. 

19 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Financiële Verslaggeving' de aanpak van dit soort vragen behandeld. Dit kon je 
herkennen aan het feit dat hier werd gevraagd de baten te bepalen. Door het markeren van de relevante bedragen (Stap I), het maken van een 
tijdlijn (Stap II) met daarin de juiste bedragen en pijlen (Stap III en IV), kon je uiteindelijk de formule invullen (Stap V) en zo het 
eindantwoord op de vraag vinden. 

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is bij het blok 'Financiële Verslaggeving' stilgestaan bij hoe de verschillende financiële 
overzichten van een organisatie met elkaar samenhangen. Hierbij is ook de examentip gegeven dat Eindvoorraad = beginvoorraad + inkopen 
- inkoopwaarde omzet. Deze formule kon je invullen om deze vraag op te lossen.  

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is bij het blok 'Financiële Verslaggeving' besproken hoe je de liquide middelen aan het eind 
van het jaar kunt berekenen met de formule: LM eind = LM begin + saldo ontvangsten/uitgaven. Om deze vraag op te lossen moest je deze 
formule invullen. Het kassaldo kon je vervolgens vinden door het verschil tussen het totaal en het (gegeven) banksaldo te berekenen. 
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22 1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1b van het blok 'Prijs' de brutowinstopslagmethode besproken. Aan de hand van 
deze uitleg, kon je de brutowinstmarge berekenen. 

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag ging over Leasing. 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.  

24 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Investeren: netto contante waarde methode' besproken wat de NCW-methode 
precies inhoudt en waarom aan de hand van deze methode een goede inschatting kan worden gemaakt van of moet worden geïnvesteerd of 
niet. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je je kennis hierover in je eigen woorden opschrijven. 
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25 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Interest' besproken hoe je de contante waarde kunt berekenen. Voor de 
berekening van de contante waarde van de leaseopbrengst had je de formule voor meerdere stortingen nodig. Aan de hand van de toelichting 
in de uitleg kon je bedenken hoe deze formule moest worden ingevuld.  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Interest' besproken hoe je de contante waarde moest berekenen. Om de 
contante waarde van de restwaarde van de wasmachine te berekenen moest je gebruik maken van de formule voor een enkele storting. In de 
uitleg is omschreven hoe je deze formule moet invullen. 

26 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Investeren: netto contante waarde methode' besproken wat de NCW-methode 
precies inhoudt en waarom aan de hand van deze methode een goede inschatting kan worden gemaakt van of moet worden geïnvesteerd of 
niet. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je allereerst de NCW uitrekenen met behulp van de formule uit Stap IV van de aantekening. 
Vervolgens kon je aan de hand van Stap V je conclusie trekken over of er geïnvesteerd moet worden of juist niet.  

 6 
  
  

27 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Tijdens de cursus is de mogelijkheid van negatieve reserves niet besproken, omdat het tot de grotebakstof 
behoort. 

28 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Tijdens de cursus is uitstel van betaling / surseance van betaling niet besproken, omdat het tot de 
grotebakstof behoort.  

29 3 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Tekstverklaren en algemene rekenvaardigheid. In de tekst stond omschreven op welke volgorde 
de schuldeisers hun geld kregen. Aan de hand van deze informatie kon je bepalen hoeveel er overbleef voor de laatste groep. Je moest wel 
opletten dat de beschikbare liquide middelen in de kas ook gebruikt konden worden om schulden af te betalen.  

  63   
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I 6 10%
II 39 62%
III 13 21%
IV 5 8%

63 100%

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 
Dit gold voor: 92% 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.  


