aanvulling op het correctievoorschrift

2019-1

management & organisatie vwo
Centraal examen vwo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,
Bij het centraal examen management & organisatie vwo:

Op pagina 7, bij vraag 11 moet
•

•

toename balanswaarde groep Persoonlijke verzorging
7.823.000.000
x 100% = 51,8%
15.095.000.000
verwachte winst
2.260.000.000 + 2.849.000.000 x 1,518 = 6.584.782.000;
afgerond € 6.585 miljoen

1

1

vervangen worden door:
•

•

toename balanswaarde groep Persoonlijke verzorging
7.823.000
x 100% = 0,051825%
15.095.000.000
verwachte winst
2.260.000.000 + 2.849.000.000 x 1,00051825 = 5.110.476.494;
afgerond € 5.110 miljoen

1

1

en
Op pagina 7, bij vraag 12 moeten altijd 2 scorepunten worden toegekend, ongeacht of
er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.
en
Op pagina 8, bij vraag 13 moeten altijd 3 scorepunten worden toegekend, ongeacht of
er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.
Toelichting:
In informatiebron 3 staat dat de investering € 7.823.000 bedraagt, terwijl in het
correctievoorschrift is gerekend met € 7.823.000.000. Hierdoor ontstaat bij vraag 11 een
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ander antwoord. Vervolgens ontstaat er bij vraag 12 een afname van de verwachte
winst per aandeel, terwijl in vraag 12 wordt vermeld dat er een toename van de
verwachte winst per aandeel is. Dit kan leiden tot verwarring bij de kandidaat. Deze
verwarring kan doorwerken in de beantwoording van vraag 13.
en
Op pagina 8, bij vraag 14 moet
normale productie en afzet is 4.000 stuks (snijpunt verkoopresultaat en
bezettingsresultaat)
vervangen worden door:
normale productie en afzet is 4.000 stuks (snijpunt verkoopresultaat en bedrijfsresultaat)
en de volgende Opmerking moet worden toegevoegd:
Aangezien dit deel van het antwoord tussen haakjes staat, hoeft de kandidaat overigens
dit snijpunt niet te benoemen.

en
Op pagina 10 bij vraag 21 moet worden toegevoegd:
Ook goed rekenen: € 1.246
Toelichting:
Als de kandidaat het kassaldo heeft berekend met behulp van de balanstotalen (dus als
sluitpost), komt hij uit op een kassaldo van € 1.246.

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren management & organisatie
vwo.
Namens het College voor Toetsen en Examens,
drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter
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