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Examen VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

vrijdag 19 mei 
9.00 - 11.00 uur 

 
 

 ADMINISTRATIE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
 

Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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MEMORY’S 

kaarten inlijsten cadeaus

 
 
Memory’s is een winkel voor wenskaarten en cadeaus. 
Posters en tekeningen kunnen worden ingelijst.  
De winkel is gevestigd in Huizen. 
 

De meeste van de volgende vragen gaan over Memory’s. 
 
Je ingeleverde examen wordt beoordeeld op netheid en nauwkeurigheid. 
Let er (waar nodig) op dat je: 
- goed leesbaar schrijft; 
- geen fouten maakt bij het overnemen van gegevens uit de opgave; 
- bij optellingen de getallen netjes onder elkaar plaatst; 
- bij geldbedragen het €-teken vermeldt;  
- bij geldbedragen de cijfers achter de komma vermeldt;  
- geldbedragen correct afrondt op hele eurocenten. 
 
Memory’s koopt een stoel voor de winkel en een bank voor de personeelsruimte. 
Op welke grootboekrekening moet Memory’s deze meubels boeken? 
A 0200 Inventaris 
B 4020 Overige personele kosten 
C 4900 Overige kosten 
D 7000 Voorraad goederen 
 
Op voorraadkaarten kunnen naast de aantallen ook bedragen vermeld staan. 
Waarop hebben deze bedragen betrekking? 
A inkoopwaarde van de goederen inclusief BTW 
B inkoopwaarde van de goederen exclusief BTW 
C verkoopwaarde van de goederen exclusief BTW 
D verkoopwaarde van de goederen inclusief BTW 
 

 Is de technische levensduur van een computer korter dan de economische levensduur 
of juist langer?  

 Verklaar je antwoord. 
 

4p  1 

1p  2 

1p  3 

2p  4 
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Bekijk de gedeeltelijke balans van Memory’s op 2 januari 2005. 
 

Gedeeltelijke balans Memory’s per 2 januari 2005 
rekening debet rekening credit
Gebouwen 225.000   
Inventaris   21.000   
    

 
De jaarlijkse afschrijving op de gebouwen bedraagt € 20.000,-. 
De inventaris is op 2 januari 2003 aangeschaft voor € 30.000,-.  
De jaarlijkse afschrijving op de inventaris is 15% van de aanschafwaarde. 
Er worden in 2005 geen nieuwe gebouwen en inventaris gekocht en verkocht. 

 Bereken de balansbedragen per 2 januari 2006 en vul de gedeeltelijke balans in. 
 Schrijf de berekening op. 
 

 Kruis in de uitwerkbijlage aan welke van de volgende taken bij de afdeling Inkoop 
horen. 

-  voorraden bijhouden 
-  facturen versturen 
-  orderbevestigingen controleren 
-  leveranciersgegevens noteren 
-  prijsafspraken controleren 
-  contact houden met klanten  
-  ordergegevens noteren op leverancierskaarten 
 
De firma Alphyra is een crediteur van Memory’s. 
Een crediteur is iemand die 
A op afbetaling heeft besteld. 
B op afbetaling heeft gekocht. 
C op rekening heeft besteld. 
D op rekening heeft verkocht. 
 
De afdeling Inkoop controleert een inkoopfactuur. 
Naar welke afdeling gaat deze factuur na controle? 
A naar de afdeling Boekhouding 
B naar de afdeling Facturering 
C naar de afdeling Magazijn 
D naar de afdeling Receptie 
 

3p  5 

3p  6 

1p  7 

1p  8 
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Je moet voor Memory’s per fax een offerte aanvragen voor een volledig geïnstalleerde 
alarminstallatie type FBII XL2 voor het winkelpand.  
Vraag de offerte aan bij ADT Security Services. 

 Stel een faxbericht op namens de afdeling Inkoop. 
Schrijf dit faxbericht op in de uitwerkbijlage. 

 
Gebruik de volgende gegevens: 
-  fax (010) 458 88 01, telefoon (010) 258 48 48 
-  contactpersoon: Hans Hompes van de afdeling Verkoop 
-  Vraag naar de leverings- en betalingsvoorwaarden en de leveringstermijn. 
-  Gebruik de datum van vandaag. 
-  Een kopie van je fax moet naar je directeur. 
- Vermeld je eigen naam als afzender. 
- Vermeld ook de naam van je afdeling. 
 
Memory’s koopt etalagemateriaal voor de winkel en ontvangt van de leverancier de 
volgende factuur. 
 

  

voor een complete 
winkelverzorging 

 

 

  
Nieuwgraaf 80 
6921 RK  DUIVEN 
Telefoon: 026 - 356 19 11 
Postbank: 34 37 565 
Bank: 22.73.19.294 
BTW nummer NL 8182.60.236.B01 
KvK nummer 72188923 

Memory’s
Kerkstraat 32

1271 RM  HUIZEN

FACTUUR

debiteurennummer factuurnummer factuurdatum ordernummer 

1378 145.268 03-04-2006 143.887 

    

artikel 
nummer 

aantal omschrijving prijs per stuk totaalbedrag 

0243.628 4 etalagepanelen €   35,00 € 140,00 

0153.967 2 etalageborden € 145,00 € 290,00 

     

goederenbedrag BTW 19% factuurbedrag 

€ 430,00 € 81,70 € 511,70 

 
 Codeer dit boekingsstuk op het boekingsstempel in de uitwerkbijlage. 

Gebruik het rekeningschema in de bijlage. 
 

 

5p  9 

3p  10 
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Memory’s stuurt 2 vitrinekasten terug naar de leverancier. Memory’s ontvangt hiervoor 
een creditfactuur. 
Op de creditfactuur staat: 
Waarde 2 vitrinekasten € 1.500,- (exclusief € 285,- BTW). 
Wat is de juiste codering van deze creditfactuur? 
 
A 
Rekeningnaam Debet Credit

Inventaris 1.500,00

Te vorderen BTW    285,00

Crediteuren 1.785,00

 
B 
Rekeningnaam Debet Credit

Crediteuren 1.785,00

Te vorderen BTW    285,00

Inventaris 1.500,00

 
C 
Rekeningnaam Debet Credit

Crediteuren 1.785,00  

Te vorderen BTW    285,00

Overige kosten 1.500,00

 
D 
Rekeningnaam Debet Credit

Overige kosten 1.500,00

Te vorderen BTW    285,00

Crediteuren 1.785,00

 
Bekijk de volgende codering. 
 
Datum Boekingsstuk 

04 april 2006 K-143 

Rekeningnaam Debet Credit

Geld onderweg 1.600,00

Kas 1.600,00

 
 Wat voor handeling is hier gecodeerd? 

 

1p  11 

1p  12 
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Op 4 april verwerkt boekhouder Hekman de volgende afschrijvingen van Memory’s over 
het 1e kwartaal van 2006: 
- afschrijving gebouwen € 500,- 
- afschrijving inventaris € 200,- 
- afschrijving vervoermiddelen € 375,- 
 
Welk codering is juist? 
 
A 
Rekeningnaam Debet Credit

Gebouwen 500,00

Inventaris 200,00

Vervoermiddelen 375,00

Bank 1.075,00

 
B 
Rekeningnaam Debet Credit

Gebouwen 500,00

Inventaris 200,00

Vervoermiddelen 375,00

Afschrijvingskosten 1.075,00

 
C 
Rekeningnaam Debet Credit

Bank 1.075,00

Gebouwen 500,00

Inventaris 200,00

Vervoermiddelen 375,00

 
D 
Rekeningnaam Debet Credit

Afschrijvingskosten 1.075,00

Gebouwen 500,00

Inventaris 200,00

Vervoermiddelen 375,00

 
Per jaar schrijft een bedrijf 30% af van de boekwaarde van de machines. 
Op 3 januari 2005 hadden de machines een boekwaarde van € 120.000,-. 

 Bereken de boekwaarde van de machines op 3 januari 2007. 
Schrijf de berekening op. 

 

1p  13 

2p  14 
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Een ondernemer kocht een bedrijfsauto voor € 19.500,-. 
De boekwaarde is op 1 januari 2005 € 13.650,-. 
De ondernemer schrijft per jaar 20% van de aanschafwaarde af. 
Hoeveel is de boekwaarde van deze bedrijfsauto op 1 januari 2006? 
A € 15.600,- 
B € 11.700,- 
C € 10.920,- 
D €   9.750,- 
 
Marco ten Holter werkt in het magazijn. Hij belt op maandag 3 april 2006 om half 
negen op om zich ziek te melden. Hij is dan bij zijn ouders (Wilgenhof 26 te Dieren, 
telefoon 0313 - 48 30 66). De huisarts heeft gezegd dat hij griep heeft en de rest 
van de week binnen moet blijven. 

 Vul de ziekmelding in. 
 
Een bedrijf schrijft op zijn winkelpand per jaar € 11.000,- af. 
Dit is 2,5% van de aanschafwaarde. 

 Hoeveel bedroeg de aanschafwaarde van zijn winkelpand? 
Schrijf de berekening op. 

 
Memory’s koopt winkelinventaris voor € 6.000,-. 
Hij schrijft deze inventaris af in 7 jaar tot een restwaarde van € 400,-. 

 Hoeveel is de jaarlijkse afschrijving van deze winkelinventaris in procenten van de 
aanschafwaarde? 
Schrijf de berekening op en rond je antwoord af op 1 decimaal. 

 
Memory’s levert aan de gemeente Huizen goederen met een verkoopwaarde van 
€ 183,20 exclusief € 34,81 BTW. 

 Welke bedragen noteert de afdeling Verkoop op de klantenomzetkaart en in het 
verkoopfacturenregister? 

 

1p  15 

4p  16 

2p  17 

3p  18 

2p  19 
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Bekijk het volgende kasstuk. 
 

 
 

KASSTUK    
 
Boekingsstuk:  K 520 
Datum:  06-04-2006 
Behandeld door:  L. Diel 
 
 
De eigenaar van Memory’s heeft € 120,- opgenomen voor een avondje uit 
met vrienden. 
 
 

 
Wat is het juiste boekingsstempel van dit kasstuk? 
 
A 

Datum Boekingsstuk 

06-04-2006 K-520 

Rekeningnaam Debet Credit

Privé 120,00

Kas 120,00

 
B 

Datum Boekingsstuk 

06-04-2006 K-520 

Rekeningnaam Debet Credit

Kas 120,00

Privé 120,00

 
C 

Datum Boekingsstuk 

06-04-2006 K-520 

Rekeningnaam Debet Credit

Geld onderweg 120,00  

Kas 120,00

 
D 

Datum Boekingsstuk 

06-04-2006 K-520 

Rekeningnaam Debet Credit

Kas 120,00  

Geld onderweg  120,00

 

1p  20 
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Bekijk het volgende boekingsstuk. 
 

 
 

INTERN DOCUMENT  
 
Boekingsstuk  ID - 503 
Datum  05-04-2006 
Behandeld door: L. Diel 
 
 
 
Inkoopprijs van de verkochte artikelen in periode maart: € 15.987,00 
 
 

 
 Codeer dit boekingsstuk in het boekingsstempel in de uitwerkbijlage. 

Gebruik het rekeningschema in de bijlage. 
 
Een leverancier stuurt een factuur naar Memory’s voor geleverde goederen. 
Wat betekent dat voor de schuld van Memory’s? 
De schuld van Memory’s aan 
A crediteuren neemt af. 
B crediteuren neemt toe. 
C debiteuren neemt af. 
D debiteuren neemt toe. 
 
 
De volgende twee opgaven gaan over de taken in de boekhouding. 
 
Iemand heeft een lijstje gemaakt van wat je achtereenvolgens in de boekhouding moet 
doen. 
Het lijstje is niet compleet en klopt ook niet helemaal. 
 

Boekhouden, hoe gaat dat? 

1 bekijken van de beginbalans 

2 openen van de grootboekrekeningen 

3 invullen van de boekingsstempels 

4 grootboekrekeningen bijwerken 

5 afsluiten van de boekingsstempels 

6 samenstellen van de proefbalans 

7 samenstellen van de saldibalans 

8 samenstellen van de resultatenrekening 

9  
 

 Welke van de stappen 1 tot en met 8 is niet juist en waarom? 
 

 Wat is de laatste stap (9)? 
 

2p  21 

1p  22 

1p  23 

1p  24 
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De volgende drie opgaven horen bij elkaar. 
 
Een bedrijf heeft de vakantiedagen van het personeel in 2005 bijgehouden in een 
overzicht. 
Van enkele personeelsleden staan de gegevens hieronder. 
 

opgenomen vakantiedagen  
Naam 

tegoed 
op  

1 jan. 
jan t/m mrt apr t/m jun jul t/m sep okt t/m dec 

 
rest 

H. Blom 24 2 7 15   

L. v. Deutekom 25 9 1 9 4 2 

H. Soffers 24 1 10 5 8  

E. Struyk 24 4 4 12 4  

S. de Winter 27 7 12  8  

M. Zuiverloon 10 1  3 6  

       

 
 Hoeveel vakantiedagen hebben deze personeelsleden totaal opgenomen? 

Schrijf je berekening op.  
 

 Noem een mogelijke reden waarom M. Zuiverloon in 2005 minder vakantiedagen had 
dan de andere personeelsleden. 

 
 In welk kwartaal namen deze mensen samen de meeste vakantiedagen op?  

Hoeveel dagen waren dat? 
 
Memory’s is aangesloten bij een Arbo-dienst. 
Wanneer schakelt Memory’s deze Arbo-dienst zeker in? 
A bij een bedrijfsongeval 
B bij CAO-onderhandelingen 
C bij onderhandelingen met de Ondernemingsraad 
D bij ontslag van een personeelslid 
 
Op de vrachtbrief staat colli vermeld.  
Wat wordt hieronder verstaan? 
A De verpakte goederen die in een doos aanwezig zijn. 
B De vrachtkosten voor het verzenden van de goederen. 
C Het aantal dozen dat in een keer afgeleverd wordt. 
D Het gewicht van de goederen die afgeleverd worden. 
 

1p  25 

1p  26 

2p  27 

1p  28 

1p  29 
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Op woensdag 15 april 2006 is een werknemer van Memory’s, de heer G. Veldman, weer 
hersteld in het bedrijf teruggekeerd. Hij was sinds 7 maart 2006 afwezig wegens een 
ongeval met zijn scooter. Hij gaat zijn werk doen met een speciale stoel, omdat hij nog 
niet goed kan staan. Veldman werkt wel weer volledig. 
 
Aanvullende gegevens: 
- geboortedatum van G. Veldman: 26 april 1972 
- sofi-nummer van G. Veldman: 2055.77.388 
- Arbo-klantnummer van Memory’s: 75233 
 

 Vul de herstelmelding in op de uitwerkbijlage. 
Onderteken met je eigen naam. 

 
Een aantal artikelen is onder de minimumvoorraad. 
Welke afdeling geeft het signaal om deze goederen te bestellen? 
A de afdeling Crediteurenadministratie 
B de afdeling Inkoop 
C de afdeling Magazijn 
D de afdeling Verkoop 
 
Welke formulieren worden achtereenvolgens gebruikt bij het verkopen van goederen? 
A order  offerte  pakbon  factuur 
B order  orderbevestiging  pakbon  factuur 
C orderbevestiging  offerte  factuur  pakbon 
D orderbevestiging  order  factuur  pakbon 
 
Bekijk de volgende magazijnkaart. 
 

MAGAZIJNKAART

artikelnummer: 10108 
omschrijving: Hallmark kaart “Veel liefs” 
stelling: 3 
volgnummer: 1 
 

besteleenheid: 6 
minimumvoorraad: 15 
maximumvoorraad: 85 
 
Aanvullen tot de maximum voorraad. 

datum ordernummer bij af saldo 

07-04-2006 transport   9 

     

     
 

 Hoeveel stuks van artikel 10108 moet Memory’s bijbestellen? 
Schrijf de berekening op. 

 
Welke van de volgende rijtjes past het best bij een offerte 'vast mits onverkocht'? 
A NAW-gegevens klant – omschrijving goederen – prijs incl. BTW 
B NAW-gegevens klant – omschrijving goederen – prijs – BTW-bedrag 
C NAW-gegevens klant – omschrijving goederen – prijs – leveringscondities 
D omschrijving goederen – prijs – BTW-% – zolang de voorraad strekt 
 

4p  30 

1p  31 

1p  32 

2p  33 

1p  34 
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Memory’s vraagt jou om een telefonische bestelling op de klantenomzetkaart in te vullen. 
Een collega heeft die bestelling al gedeeltelijk verwerkt. 
Bekijk de telefoonnotitie en het verkooporderregister. 
 
Telefoonnotitie  

Datum: 5 april 2006, 16.50 uur 

Betreft: bestelling Erfgooiers College, kenmerk  JKH 516 
 
willen 150 bekers met "Geslaagd" voor € 3,78 per stuk (exclusief BTW);  
binnen 3 weken leveren! 
 

Opgenomen door: Safa 
 
 

VERKOOPREGISTER
 

datum ordernr. klant, klantnummer kenmerk 

03-04-06 256 Gemeente Huizen, 1300.01 Ink. 34 

03-04-06 257 
Gooise Scholen Federatie, Bussum, 
1300.06 

I-98 

04-04-06 258 Slokker Vastgoed, Huizen, 1300.02 IK 057-04 

05-04-06 259 SG Hilfertsheem, Hilversum, 1300.05 HH-0425 

05-04-06 260 Erfgooiers College, Huizen, 1300.04 JKH 516 

05-04-06 261 Gemeente Huizen, 1300.01 Ink.40 
    

    

 
 Vul op de klantenomzetkaart het klantnummer en de bestelling van het Erfgooiers 

College in. 
 
De prijs van een artikel is € 3,95 inclusief 19% BTW. 

 Wat is het BTW-bedrag? 
 Schrijf de berekening op. 
 Rond af op centen. 
 
Memory’s stuurt een doos met bekers naar een klant. De klant moet de factuur en de 
verzendkosten bij aflevering betalen. 
Hoe heet deze leveringsconditie? 
A af magazijn 
B franco 
C op rekening 
D rembours 
 
 

4p  35 

2p  36 

1p  37 
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De volgende twee vragen moeten worden beantwoord met onderstaande informatie. 
 
Gerda de Vries werkt parttime bij Memory’s. Zij levert een werkbriefje in voor week 15. 
 

WERKBRIEFJE 

naam medewerker  Gerda de Vries  

week nummer 15 

 begin werktijd einde werktijd 

maandag 10.00 uur 17.00 uur 

dinsdag 14.00 uur 18.00 uur 

woensdag 09.30 uur 15.30 uur 

donderdag 08.45 uur 13.15 uur 

vrijdag 10.00 uur 14.00 uur 

 
 Hoeveel uren heeft Gerda in week 15 gewerkt?  

 Schrijf de berekening op. 
 

 Hoeveel uren heeft Gerda in week 15 gemiddeld per werkdag gewerkt?  
Geef ook de berekening. 

 
Memory’s doet soms aan voorfacturering. 

 Wat is voorfactureren?  
 
Memory’s heeft een advertentie geplaatst in de plaatselijke krant voor een 
verkoopmedewerker. 
Er komen 15 sollicitatiebrieven binnen. 
Uiteindelijk neemt Memory’s één sollicitant aan. 
De andere 14 sollicitanten krijgen een afwijzing. 

 Wat moet de afdeling Personeelszaken doen met de sollicitatiebrieven van de  
14 afgewezen sollicitanten? 

 
Een medewerker van de afdeling Verkoop neemt een telefonische bestelling aan. 
Wat stuurt deze medewerker daarna aan de klant op? 
A een catalogus 
B een offerte 
C een orderbevestiging 
D een pakbon 
 
 

1p  38 

1p  39 

1p  40 

1p  41 

1p  42 


