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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 

1 Lees verder 

m
an

ag
em

en
t &

 o
rg

an
is

at
ie 20 06 

Tijdvak 1

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 



600023-1-61c 2 Lees verder 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen management & organisatie HAVO kunnen maximaal 61 scorepunten 
worden behaald. 
 
Voor dit examen is verder de volgende vakspecifieke regel vastgesteld:  
 
Voor rekenfouten worden geen punten afgetrokken. Wanneer echter de kandidaat bij een 
berekening kennelijk verzuimd heeft door schatting controle op het antwoord uit te oefenen, 
wordt voor deze fouten één punt afgetrokken tot een maximum van twee punten per opgave. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  inkoopprijs per stuk 90.000
750

 = 120 

verkoopprijs per stuk 120 × 3 × 1,19 = € 428,40 
 
Maximumscore 2 

 2  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Op de uitverkoopproducten wordt minder winst gemaakt. 
• Uitverkoopproducten nemen verkoopruimte in die niet gebruikt kan worden voor andere 

meer winstgevende producten. 
• Te lange uitverkooptijd geeft de onderneming een ‘goedkope’ naam. 
• Klanten die de volle prijs betaald hebben, vinden de uitverkoopprijzen minder prettig. 

 
Maximumscore 3 

 3  • totale opbrengst (750 − 220) × 360 + (220 − 60) × 180 + 5.355
1,19

 = 224.100,-  2  

• totale brutowinst 224.100 − 90.000 = 134.100 

gemiddelde brutowinstpercentage 134.100
90.000

 × 100% = 149%  1  

 
Opgave 2 
 
Opmerking 
Als de kandidaat bij de beantwoording van de vragen van deze opgave vergeten is om de 
bedragen te vermenigvuldigen met € 1.000,-, hiervoor maximaal 1 punt in mindering 
brengen. 
 
Maximumscore 1  

 4  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• het krijgen van adviezen 
• het krijgen van kredietfaciliteiten 
• het krijgen van garantiefaciliteiten 

 
Maximumscore 1 

 5  0,03 × 1.068.289.000 = € 32.048.670,- 
 
Maximumscore 2 

 6  voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Als de omzet terugloopt, wordt het promotiebudget ook kleiner, terwijl dit juist zou moeten 

stijgen. 
• Bij de verdeling van het budget wordt geen rekening gehouden met de marktsituatie van 

elke productgroep afzonderlijk. 
• Ze gaat uit van de omzet van het afgelopen jaar in plaats van de geplande/verwachte omzet 

in het (de) komende jaar (jaren). 
 
Maximumscore 2 

 7  Producten met een hoge marktgroei bieden meer kansen op afzet- en omzetverhoging dan 
producten op markten die minder groeien. Door gelden in te zetten op de markten met hoge 
marktgroei heeft men meer kans van slagen. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2  

 8  29
34

 × 89.490.000 = € 76.329.705,88 (76.330.000) 

 
Maximumscore 1 

 9  89.490.000
76.329.705,88 / 76.330.000

 = 1,17 

of 
34
29

 = 1,17  

 
Maximumscore 2 

 10  Eureka B.V. is geen marktleider voor de productgroep mode want het relatieve 
marktaandeel is kleiner dan 1. (Het relatieve marktaandeel voor de productgroep mode is 
0,81. Dat betekent dat de omzet van Eureka B.V. 19% lager is dan dat van de grootste 
concurrent.)  
 
Maximumscore 2 

 11   
 

productgroep marktgroei 2006 relatieve marktaandeel 
2005 totaalscore 

  score A  score B A + B 
mode 2 1 0,81 1 2 
wonen 7 3 1,32 4 7 
tweewielers 4 2 1,20 3 5 
sport 8 4 1,17 2 6 

 
Maximumscore 2 

 12   mode  0% van 457.522.000                     0 
wonen 6% van 438.319.000      26.299.140 
tweewielers 2% van   82.958.000        1.659.160 
sport  4% van   89.490.000        3.579.600 
   €  31.537.900,- 
 
Maximumscore 2 

 13  De directie zal bezwaar hebben tegen het nulpercentage. Voor Eureka B.V. zou dit 
betekenen dat voor de productgroep met de hoogste omzet geen promotiebudget 
beschikbaar gesteld zou worden. 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 14  Ysbrandt is de belangrijkste afnemer, als deze klant wegvalt, leidt dat tot een sterke 
omzetdaling waardoor Bass verlies zal gaan lijden. 
 
Maximumscore 1 

 15  30.000 × 8 = € 240.000,- 
 
Maximumscore 2 

 16  C
(8  4)−

 = 30.000 → C = 30.000 × 4 = € 120.000,- 

 
Maximumscore 2 

 17  36.000 × (8 − 4) − 120.000 = € 24.000,- 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 4 
 
Maximumscore 1 

 18  Beleggen in obligaties brengt minder risico met zich mee. De belegger accepteert daarom 
een lager rendement. 
 
Maximumscore 2 

 19  1.000 × 1,0420 = € 2.191,12. 
 
Maximumscore 2 

 20  De kosten zijn 2.191,12 − 1.870,- = € 321,12 (€ 321,-). 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 1 

 21  De beursnotering geeft een certificaat van bekwaamheid en gegoedheid, die continuïteit 
aangeeft. 
 
Maximumscore 2 

 22  De ontwikkeling van de beurskoers van Spyker Cars N.V. is in de periode  
1 juni – 1 november ongunstiger geweest (daalde van ongeveer € 15 tot ongeveer € 11) dan 
die van de AMX index (die in diezelfde periode is gestegen van ongeveer 365 tot ongeveer 
380). 
 
Maximumscore 2 

 23  Met de opbrengst van de aandelen zijn vooral schulden afgelost. Die dalen van 
€ 13.970.000 (+ 7.918.000) naar € 1.854.000 (+ 3.951.000). 
 
Maximumscore 2 

 24  De reserves zijn gestegen doordat de emissiekoers van (€ 15,50) veel hoger was dan de 
nominale waarde (van € 0,04) van het aandeel. (De agioreserve is gestegen.) 
 
Maximumscore 2 

 25  (Verschaffers van vreemd vermogen willen dat er relatief voldoende eigen vermogen is ten 
opzichte van vreemd vermogen,) zodat er voldoende garantie is dat het vreemd vermogen in 
de toekomst kan worden terugbetaald. 
 
Opmerking 
0 of 2 punten toekennen 
 
Maximumscore 2 

 26  Het eigen vermogen is door de emissie sterk gestegen (terwijl het vreemd vermogen door de 
aflossing sterk is gedaald). Deze ontwikkeling leidt tot een verbetering van de solvabiliteit 
waardoor het aantrekken van nieuw vreemd vermogen makkelijker wordt. 
 
Maximumscore 2 

 27  Verlies 2e helft van 2003 is: 4.808.000 – 2.038.000 = 2.770.000  
Het resultaat van de eerste helft van 2004 (verlies € 2.743.000,-) is verbeterd / het verlies is 
verminderd. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 28  voorbeelden van juiste antwoorden: 
▬ positieve ontwikkelingen: 
• Door de investeringen kunnen er meer auto’s geproduceerd en verkocht worden, waardoor 

in de toekomst winst zou kunnen worden gemaakt.  
• De solvabiliteit is door de emissie sterk verbeterd. 
• Grote beleggers hebben de aandelenemissie gegarandeerd 

 
▬ negatieve ontwikkelingen: 
• Spyker Cars N.V. heeft nog nooit winst gemaakt en maakt ook in de tweede helft van 2004 

nog verlies.  
• Het is niet zeker dat de grotere productie leidt tot een meer winstgevende afzet. 
• Het is de vraag of de beleggers voldoende vertrouwen hebben in de toekomst en bereid zijn 

om extra aandelen te kopen als er een nieuwe emissie komt. 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 2 

 29  Het is een debetpost, een tegoed voor DTS. Het heeft betrekking op ‘nog te ontvangen 
abonnementsgeld’ over 2004. 
 
Maximumscore 2 

 30  18.000 × 96
12

 = € 144.000,-  

 
Maximumscore 2 

 31  18.000 × 96
4

 = € 432.000,- 

 
Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

 32  0,20 × 212.000 + 2
12

 × 0,20 × 24.000 = € 43.200,- 

 
Maximumscore 2 

 33  186.000 + 24.000 − 43.200 = € 166.800,- 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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