
VECON verslag van de Examenbespreking M&O VWO 2019 tijdvak 1 
d.d. 21 mei 2019  

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 onvolkomenheden in het examen of correctiemodel onmiddellijk 
actie ondernemen naar het CvTE.  
 
Dit verslag is als volgt opgebouwd: 

Eerst is de vraag uit het examen overgenomen in het zwart. 
Daarna is het antwoord uit het correctievoorschrift overgenomen in het rood. 
Daarna volgt in het blauw eventuele aanvullingen/aanbevelingen vanuit de 
examenbespreking. 

Tenslotte een algemeen oordeel per vraag en over het gehele examen. 

 

Dit examen bestaat uit 29 vragen, waarvoor 63 punten kunnen worden behaald. 
Indien een leerling op een vraag geen antwoord heeft gegeven, vul dan op de Wolf-
scorelijst een “N” in. 
 

Algemene opmerkingen bij start van de vergadering: 
Er komt een aanvulling op het correctiemodel voor wat betreft de vragen 11, 12 en 
13. Voor vraag 11 zal het de berekening van het antwoord worden aangepast en bij 
de vragen 12 en 13 alle punten toekennen omdat er verwarring is over de 
vraagstelling. 
Er komt een aanvulling op het correctiemodel voor wat betreft vraag 21: de post 
judomatten op de eindbalans zou 20.000 moeten zijn i.p.v. 19.000. Dit betekent dat 
antwoord 1.000 hoger (1.246) ook goed zal moeten worden gerekend. 
 
Opgave 1 
 
3p 1  Bereken de fabricagekostprijs van een volière type Zwerm in 2018. 
 
•  opslagpercentage indirecte materiaalkosten:  

 87,5% x 564.686/915.000 = 54%       1 
 
•  directe materiaalkosten       90,00  
 directe arbeidskosten       50,00  
 opslag indirecte fabricagekosten 0,54 x € 90 =   48,60  

 opslag overige indirecte fabricagekosten 0,157 x € 50 =    7,85  
 fabricagekostprijs              €  196,45  2 
 



 Opmerking Voor afrondingsverschillen geen scorepunten in mindering brengen. 

 

87,5 % van 90 genomen = 226,60  2 punt 

147,85 is 1 punt 

Goede antwoord zonder gebruik van opslagpercentage 54% - 1punt  

(vanwege toepassen verfijnde opslagmethode) 

 

3p 2  Bereken het budgetresultaat over 2018 op de overige indirecte 
fabricagekosten. Geef aan of er sprake is van een voordelig/+/positief of van 
een nadelig/-/negatief resultaat. 

 
•  toegestane directe arbeidskosten:  

 40 x 75/60 x 6.200 + 40 x 30/60 x 7.400 =  458.000    1 
 
•  toegestane overige indirecte fabricagekosten: 458.000 x 0,157 = 71.906  1 

•  werkelijke overige indirecte fabricagekosten:             68.900 – 
 budgetresultaat overige indirecte fabricagekosten:   €  3.006      

voordelig/+/positief          1 
 
 6.200 * 7,85 + 7.400 * 3,14 = 71.906 = 2 punten  
 
 480.900 of 450.000 genomen i.p.v. 458.000: antwoord is dan voordelig 

6.601,30 of 1.750 = 2 punten 
 
1p 3  Geef een reden dat in 2019 voor het berekenen van de fabricagekostprijs van 

de volière type Zwerm het niet mogelijk is gebruik te maken van de verfijnde 
opslagmethode. 

 
 Voorbeelden van een juiste reden zijn:  
 − Er zijn geen indirecte kosten.  
 − Alle kosten zijn direct. 
  
 Ook goed: er is nog maar één product, er is sprake van homogene productie  

 
 Algemeen: goed lezen, lastige startopgave 
 
Opgave 2 
 
2p 4  Uit de verandering van welke balanspost valt eenduidig op te maken dat de 

groei van het balanstotaal van Marbro mede wordt veroorzaakt door 
overnames? Licht het antwoord toe. 

  



 

• Goodwill           1 

• Bij overname van een andere onderneming tegen een overnameprijs die 
hoger is dan het eigen vermogen van de overgenomen onderneming, ontstaat 
goodwill. (Een toename van de balanspost Productiemiddelen kan ook alleen 
door eigen groei zijn veroorzaakt.)       1 

 
 

 Opmerking: Het tweede scorepunt kan alleen worden toegekend als het eerste 
scorepunt is behaald. 

 

Als de meerwaarde van goodwill is beschreven in de vorm van klantenkring, 
goede naam etc. alleen goed rekenen als ook het begrip Eigen Vermogen of 
Intrinsieke Waarde genoemd of omschreven is, voor het 2e deelpunt. 

 

3p 5 Bereken het gemiddelde bedrag van de Reserves van Marbro in 2017. 

 
• 16.478 – 15.598 = 880  

880/2 = 440          1 
 •    (16.478 - 440 + 15.598)/2 + 440 x 9/12 = € 16.148    2 
 

Opmerking Wanneer het gemiddelde is genomen van de reserves op 1 januari 
en op 31 december, wordt 1 scorepunt toegekend. 

 
 Het antwoord in miljoenen ook goed rekenen: 16.148.000.000 
  
 16.258 is 1 punt. 
 
 Alternatieve berekening: 
 15.598 + 220 + 9/12 * 440 = 16.148 

 
Opmerking is bedoeld voor de hele vraag: niet alleen voor het tweede bolletje. 
Dus antwoord 16.038 is 1 punt.  

   
2p 6  Bereken de RTV van Marbro over 2017 (zie formuleblad). 
 
 

• GEV = 16.148 + 484 = 16.632   

• GVV = (2.672 + 16.239 + 20.556 + 1.803 + 14.394 + 20.019)/2 = 37.841,50 1 
 

• (5.566 + 985) / (16.632 + 37.841,50) x 100% = 12%     1 
 

Doorwerkfout van vraag 5 mogelijk. 
Doorwerkfout binnen de vraag mogelijk. 
 
12,1% is 1 punt. Goed berekening controleren omdat afgerond kan worden op 
12%. 

  



 

 

2p 7  Onderbouw deze mening van BlueStone. 
 
 Voorbeelden van een juiste onderbouwing zijn:  

 −  De REV betreft de hele winst, het dividendrendement telt het deel van 
de winst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.  

−  De REV is gebaseerd op het totaal eigen vermogen; het 
dividendrendement is gebaseerd op het door de aandeelhouders 
geïnvesteerde bedrag (de beurskoers). 

 
 Vergelijking is essentieel, zowel REV als dividendrendement moeten genoemd 
worden voor 2 punten. 

 
 
2p 8  Leg uit dat het dividendrendement juist door het goed presteren van Marbro 

kan dalen. Betrek in het antwoord de teller en de noemer van het 
dividendrendement (zie formuleblad). 

 
 •  Teller: als de groei van Marbro stabiel is, kunnen omzet, winst  
  en dus dividend gestaag groeien       1 
 •  Noemer: als aandeelhouders dit waarderen, kan de beurskoers  
   van het aandeel harder stijgen dan de teller     1 
 
 
 Teller: als wordt genoemd dat deze gelijk blijft omdat het dividend wellicht niet 

wordt verhoogd: 1 punt. 
  

3p 9  Toon aan met een berekening dat het dividendrendement van Marbro over 
2017 niet aan de eis van BlueStone voldeed (zie formuleblad). 

 
 •  aantal geplaatste aandelen begin 2017:  
   484.000.000 * 0,16 = 3.025.000.000      1 
 
 •  dividend per aandeel: 3.872.000.000/3.025.000.000 = 1,28   1 
 
 •  dividendrendement over 2017: 1,28/15,12 x 100% = 8,5%   1 
 
  
2p 10  Bereken het in 2019 te ontvangen incidenteel dividend per aandeel uit de 

verkoop van productgroep Schoonmaakmiddelen. Rond het antwoord af op 
eurocenten. 

 
 
 • 20 x 457.000.000 – 7.823.000.000 = 1.317.000.000    1 

 • 1.317.000.000/3.025.000.000 = € 0,44 /44 eurocenten per aandeel 
(afgerond)           1 

 
 Bij deze vraag is de informatie te halen uit informatiebron 4. 
 Vakinhoudelijk is afronden naar 0,43 ook goed. 



 
2p 11  Bereken de winst over 2019 die Marbro volgens het plan van aanpak verwacht 

te behalen. Rond het antwoord af op hele miljoenen euro’s. 

 
 •  toename balanswaarde groep Persoonlijke verzorging  
   7.823.000.000 /15.095.000.000 x 100% = 51,8%    1 
 
 •  verwachte winst 2.260.000.000 + 2.849.000.000 x 1,518 = 
   6.584.782.000; afgerond € 6.585 miljoen     1 
 
 Zie aanvulling op het correctiemodel met de juiste berekening. 
 
2p 12  Bereken met hoeveel procent de verwachte winst per aandeel van 2019 zal 

toenemen ten opzichte van de winst per aandeel van 2017. 
 

 •  Verwachte winst per aandeel in 2019 is  
   6.585.000.000 / 3.025.000.000 = € 2,18     1 

 
 •  (2,18 -1,84) / 1,84 * 100% = 18,5% toename     1 
 
 Zie aanvulling op het correctiemodel. 
 
3p 13  Lukt het de directie van Marbro om Bluestone tevreden te stellen? Motiveer 

het antwoord met een berekening. 
 
 • 1,28 x 1,185 = € 1,52 dividend per aandeel      1 
 • dividendrendement is (1,52 + 0,44)/19,70 * 100% = 9,9%    1 
 • BlueStone is tevreden, want 9,9% > 9%      1 
 
OF 
 
 • dividend = 1,185 x 3.872.000 + 1.317.000 = 5.905.320    1 

 • beurswaarde van alle aandelen:  
   3.025.000.000 x 19,70 = 59.592.500.000     1 
 • in procenten: 5.905.320.000 / 59.592.500.000 x 100% = 9,9%  
   BlueStone is tevreden, want 9,9% > 9%     1 
 
 Zie aanvulling op het correctiemodel. 
 

 Algemeen: leuke opgave maar jammer van de fout. Heeft voor veel stress bij 
leerlingen gezorgd. 

 

  



Opgave 3 
 

2p 14  Bereken de standaardkostprijs van een schildersezel. 
 

normale productie en afzet is 4.000 stuks (snijpunt verkoopresultaat en 
bezettingsresultaat)  

 standaardkostprijs 120.000/4.000 + 25.000/5.000 = 30 + 5 = € 35 
 
 OF 
 
 4.000 x (125 – kostprijs) = 360.000  
 kostprijs = € 35 
 
 Opmerking Voor elke gemaakte fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 Bezettingsresultaat genoemd: moet bedrijfsresultaat zijn. Zie aanvulling op het 
correctiemodel. 

  
 Als N verkeerd is genomen (5.000 of 8.000) wordt de kostprijs € 29 (bij 5.000) 
of € 20 (bij 8.000). Dit is 1 punt. 

  
 
2p 15  Teken in de grafiek op de uitwerkbijlage de lijn die het verband weergeeft 

tussen het verwachte bezettingsresultaat over 2019 en de productie/afzet van 
0 tot 8.000 stuks. 

 
 Zie figuur.  
 •  De lijn begint bij – 120.000 (in hetzelfde startpunt als de lijn van het

   bedrijfsresultaat)         1 
 •  De lijn is een rechte lijn, de lijn kruist de x-as bij 4.000 stuks en loopt    
  door tot een productie/afzet van 8.000 stuks     1 
 
 Doorwerkfout bij tweede deelscore als ze de N gebruiken die ze bij vraag 14 

hebben gebruikt. 
 
2p 16  Bereken met behulp van het verwachte bezettingsresultaat het verwachte 

bedrijfsresultaat over 2019. Geef aan of er sprake is van een 
voordelig/+/positief of van een nadelig/-/negatief resultaat. 

 

• verkoopresultaat = (125 – 35) x 5.000 =  450.000 (voordelig) 1 
 

• bezettingsresultaat = (5.000 – 4.000) x 30 =  30.000 (voordelig) 
bedrijfsresultaat =      € 480.000  
 

       voordelig/ +/positief 1 
  
 Bij verkoopresultaat doorwerkfout van vraag 14 mogelijk 
 Doorwerkfout van de N en C/N 
 



 
1p 17  Geef in de grafiek op de uitwerkbijlage op de juiste as met een X de verwachte 

break-evenafzet in 2019 aan. 

 
 Een kruisje op de horizontale as bij een productie/afzet van 1.000   
  
 Let op: het kruisje moet op de X-as staan. 
 
 Algemeen: standaardonderwerp op een andere manier gevraagd. 
  
Opgave 4 
 
2p 18  Bereken de interestlasten over de 4%-Lening (a) over 2018. 
 
 240 – 60 + 54 = € 234  

 

 Opmerking Wanneer de + en – verwisseld zijn, geen scorepunten toekennen. 

3/12 en 9/12 gebruiken via het terugrekenen van de te betalen rente: dan kun 
je ook op het goede antwoord uitkomen. 
 
Gebruik van 6/12 (uitgaan van aflossing per 1 juli) is 0 punten. 

 
3p 19  Bereken de contributieontvangsten (b) in 2018. 
 
 19.800 + 440 + 330 – 550 – 660 = € 19.360  
 

 Opmerking Voor elk fout bedrag en/of teken (+ / –) 1 scorepunt in mindering 
brengen. 

  
2p 20  Bereken de omvang van de balanspost voorraad judopakken (c) per 31 

december 2018. 
 
 800 + 1.520 – 1.680 = € 640  

 
 Opmerking Wanneer de + en – verwisseld zijn, geen scorepunten toekennen. 
 

 € 535 is 1 punt. 
 
2p 21  Bereken het kassaldo (d) per 31 december 2018. 
 
 120 – 4.960 + 4.586 + 500 = € 246  
 

 Opmerking Voor elke fout 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

Er komt een aanvulling op het correctiemodel: € 1.246 ook goed rekenen op 
basis van de sluitpostmethode.  
Bank vergeten = 0 punten (vereenvoudiging van de vraag) 
 

Algemeen: Standaardopgave 



Opgave 5 
 

1p 22  Toon aan dat de brutowinstmarge uit de verkoop door Withuys van de WSC in 
het eerste kwartaal van 2018 onder de 40% ligt. 

 
 90 / (300 + 90) * 100% = 23,08% 
 
 300/60 * 40 = 200. 200 > 90 
 40% x 390 = 156. 156 > 90 
 NB: Als ze een bedrag uitgerekend hebben, moeten ze het wel vergelijken  
 met € 90. 
 
2p 23  Beargumenteer met behulp van informatiebron 7 dat de lease-optie die 

Withuys aanbiedt een kenmerk heeft van zowel financial lease als operational 
lease. 

 
 • Financial lease, want het contract is niet opzegbaar/heeft vaste looptijd  
  (5 jaar)           1 
 • Operational lease, want de onderhoudsuitgaven zijn voor de lessor  1 

 
 Let op: de kenmerken moeten uit informatiebron 7 komen. 
 Bij financial lease: heeft langere looptijd = fout. 
 
2p 24  Leg uit dat Cor de netto contante waarde van een investering een betere 

maatstaf vindt voor de beoordeling van de investering dan de winst over de 
gehele looptijd als gevolg van de investering. 

 
 •  Bij de netto contante waarde wordt er gekeken naar de momenten dat    
  de ontvangsten en uitgaven plaatsvinden     1 
 •  Dit gebeurt niet bij het bedrag van de totale nettowinst over de gehele  
  looptijd          1 
 
 Het gaat om de tijdswaarde van geld. 
 De vergelijking is nodig voor het 2e punt. 

 
4p 25  Bereken de contante waarde op 1 juli 2018 van de totale verwachte 

ontvangsten per WSC (zie formuleblad). 
 
•  ontvangsten van de maandbedragen:  
 15 ( 1/1,006^59 + 1/1,006^58 … + 1) =  
 15 x 1/1,006^59 x (1,006^60 -1)/(1,006-)1 =    758,46  3  
 (a = 1/1,006^59, r =1,006, n = 60, S = 50,56370281)  

 OF  
 15 x (1-(1,006^-59)/0,006) + 15 =     758,46  3  
 
•  ontvangst restwaarde: (0,20 x 300)/1,006^60 =   41,91  
          €  800,37  1 
  15 x 1-(1,006^60)/0,006 = 1 punt aftrek. 
 Indien eindwaarde berekend bij het eerste bolletje: 0 punten. 



3p 26  Zal Withuys de lease-optie per 1 juli 2018 gaan aanbieden? Motiveer het 
antwoord met behulp van een berekening en de netto contante waarde van de 
investering. 

 

• De netto contante waarde is 800,37 – 125 – 252,82 – 300 = € 122,55 2 

• Dit is groter dan 0, dus Withuys zal de lease-optie gaan aanbieden  1 
Doorwerkfout van vraag 25 
In de conclusie moet genoemd worden: groter dan 0 of positief. 
Vergelijking met € 350 is fout. 
 
Algemeen: leuke opgave, veel vaardigheden getoetst. 

 
Opgave 6 
 
1p 27  Leg uit op welke wijze een negatieve reserve op een balans kan ontstaan. 

  
 Er is sprake van verlies in het verleden. 
 
 Disagio reserve kan goed gerekend worden. 
 Een negatieve herwaarderingsreserve is niet goed. 
 
 
1p 28  Wat kan in deze situatie de schuldenaar bij de rechtbank aanvragen? 
 

 uitstel van betaling/surséance van betaling 
 

 

3p 29  Laat met een berekening zien welk bedrag de concurrente schuldeisers in 
totaal te verdelen hebben. 

 

• beschikbare liquide middelen 82.400 + 66.000 + 324 =  148.724  1 

• hypotheeknemer       80.400  
boedelschulden       12.500   1 

• belasting en sociale lasten 14.020 + 13.600 =   27.620  
achterstallig loon       25.600  
         146.120  
concurrente schuldeisers      €      2.604  1 

 
  
 Algemeen opgave 6: leuke afsluiter, maar veel leeswerk. 
 
 Algemeen gehele examen 
 Variatie in de opgaven, leuke opgaven   
 Standaardonderwerpen, maar niet de gemakkelijkste.  
 Veel stress bij leerlingen door fouten in de opgaven. Talig examen. 
 Relatief veel leerlingen zaten tot het einde van het examen 
 Leerlingen hadden over het algemeen geen goed gevoel bij verlaten examen. 

  


