Eindexamen m&o havo 2003-II
havovwo.nl

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Opgave 1



1 

Maximumscore 1
Volgens het bestuur zal de cursus ‘krachttraining’ functie- en/of branchegericht zijn en de
cursus ‘Docent Lichamelijke Opvoeding’ niet.

2 

Maximumscore 1
Ja; de Doesburgse SC mag alleen van de CAO-regeling afwijken als dat ten voordele van de
werknemer is.
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3 

Maximumscore 2
3.400 u 14,35
6 + 0,004 u 48.790,€

4 

48.790,201,16 +
48.991,16

Maximumscore 1
De gespannen arbeidsmarkt zal leiden tot hogere loonkosten.
Maximumscore 2

5  • “De macht van leveranciers neemt toe.” De leveranciers kunnen de stijgende kosten

doorberekenen waardoor de inkoopprijs toeneemt
• en omdat de verkoopprijs moeilijk verhoogd kan worden, daalt de brutowinstmarge

6 

7 

8 

Maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
• de lage beursnotering (van Free Record Shop)
• De uitgifte van nieuwe aandelen is geen aantrekkelijke optie.
• Er wordt te weinig gehandeld in aandelen van Free Record Shop.
Maximumscore 2
15, 25
u 100 = € 9,47
161
Maximumscore 2
3.400 u 15,25
6 + 0,004 u 51.850,-

€

9 

10 

11 

1
1

51.850,213,40 
51.636,60

Maximumscore 2
251.800  231.477
u 100 % = 8,8%
231.477
Maximumscore 2
87, 2
u 100% = 34,6%
251,8
Maximumscore 2
76% van 7,611 miljoen = 5.784.360
5.784.360
= € 1,53
3.782.058

1
1

Maximumscore 4
12  • voorwaarde 1: voldoet, aandelenopbrengst is hoger dan investering

voorwaarde 2: voldoet, de omzetstijging van 8,8% is kleiner dan de eis van 10%
voorwaarde 3: voldoet niet, de brutowinstmarge is gestegen
voorwaarde 4: voldoet, winst per aandeel is gedaald van 2,03 naar 1,53
• conclusie: aan drie voorwaarden wordt voldaan, Gerard Beerepoot zal het aanbod van
Hans Breukhoven accepteren
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13 

Maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• Door de internetzuil trekt de onderneming nieuwe klanten aan waardoor de omzet in
horecaproducten verhoogd wordt.
• Door de internetzuil wordt de verblijfsduur van de cafébezoekers langer waardoor de omzet
toeneemt.
• De internetzuil kan goed gebruikt worden binnen de promotie-activiteiten.
Maximumscore 2

1.900 + 380  120
= € 60,36

14 

afschrijving per maand:

15 

Maximumscore 2
boekwaarde: 2.280  13 u 60 = 1.500
verlies: 1.500  300 = € 1.200,Opgave 4

16 

Maximumscore 2
Nee, Ladang verkoopt ook meubels aan consumenten. De werkzaamheden die daarop
betrekking hebben behoren tot die van de detailhandel.

17 

Maximumscore 2
595.000 u 0,4 + 1.105.000 u 0,15 = € 403.750,-

18 

Maximumscore 1
403.750  335.600 = € 68.150,Maximumscore 2

19 

brutowinstmarge:

140  115
u 100% = 17,85% = 17,9%
140

Opgave 5

20 

21 

22 



Maximumscore 2
De totale opbrengsten zijn bij een schoolbijdrage van € 10.000,- maximaal en bedragen dan
€ 1.000.000,-. Bij zowel de lagere als de hogere schoolbijdragen per jaar bereikt men een
omzet van € 1.000.000,- niet.
Maximumscore 2
Product; in de advertentie staat aangegeven op welke wijze TIO het onderwijs, de dienst,
wil aanbieden.
Maximumscore 2
TIO past geconcentreerde marketingstrategie toe, want TIO richt zich op een speciale
doelgroep, gedoubleerde 4-havo leerlingen.
of
TIO past gedifferentieerde marketingstrategie toe, want TIO richt zich op de gedoubleerde
4-havo leerlingen met het profiel EM en NT.
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24 

25 

26 

Maximumscore 2
begeleidingslessen: 14 u 3
60
practicumlessen: 3 u 2 u
15
totaal aantal lesuren

Deelscores

42
24
66

Maximumscore 3
66
u 3.311 u 12 u 1,08 u 1,25 = 136.158,51= € 136.159,26
Maximumscore 2
kosten ALE&MEE: 2.000 u 105 = € 210.000,kosten SJE&partners: 105 u (1.526 + 124) + 48.000 = € 221.250,(ALE&MEE is goedkoper)
Maximumscore 2
Voor de drie partijen geldt dat hier sprake is van het beïnvloeden van personen van wie de
mening over de onderneming van belang kan zijn.
Maximumscore 4

27 

45
u 10 u 8= € 720,5
105  45
De opbrengsten zijn bij NT:
u 100 = € 1.200,5
De kosten zijn bij EM:

2
2

Maximumscore 3
28  • opbrengst:

schoolbijdrage:105 u 9.900 =
profielwerkstuk NT
totale opbrengst
• kosten:
loon docenten (vraag 24)
studiemateriaal (vraag 25)
kosten profielwerkstuk EM
overige kosten
totale kosten

1.039.500
1.200
1.040.700

1

1.001.179

1

136.159
210.000
720
654.300

• verwachte nettowinst

€ 39.521,conclusie: de verwachte nettowinst is meer dan het gewenste resultaat van € 35.000,-.
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29 

Maximumscore 2
11
43.800 u 1,006 = € 46.779,10
Opmerking
Als het aantal termijnen niet juist berekend is, één punt in mindering brengen.

30 



Maximumscore 1
voorbeelden van juiste antwoorden:
• Omdat de onderneming een meer dan normale winstcapaciteit heeft.
• Omdat de onderneming een groot klantenbestand heeft.
• Omdat de onderneming een zeer goede naam heeft.
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Deelscores

Maximumscore 3
24
overnamewaarde op 1 januari 2003: 115.000 u 1,006
spaarsaldo 1 januari 2003
bij te storten bedrag

€

99.619,95
46.779,10
52.840,85

Opmerking
Als het aantal termijnen niet juist berekend is, één punt in mindering brengen.
Opgave 7



32 

Maximumscore 1
1
u 100% = 33 13 %
3

33 

Maximumscore 2
Actiereclame, omdat de aanbieding voor een korte termijn geldt.
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