Bedrijfseconomie – VWO
Toetsen en examen – tips en valkuilen
**
Beste Beco-examenkandidaat,
Op de bladen hierna zie je een aantal ‘tips en valkuilen’, die ik heb verzameld
uit ingeleverde uitwerkingen van V6-toetsen.
Neem ze goed door. Wie weet lees je juist de tips die je op het examen een paar
hard nodige puntjes opleveren. Of andersom: zie je precies de valkuilen die jou,
als je er niet op was gewezen, onnodig een aantal puntjes zouden kosten.
Hoe dan ook: veel succes!
F. Hordijk
Versie van april 2022

1 a.

Formuleer nauwkeurig

Zie de onderstaande antwoorden op een vraag over de (wettelijke) verdeling van de nalatenschap
in de situatie van twee partners (getrouwd in algehele gemeenschap van goederen) met drie
kinderen, na het overlijden van één van die partners. Jolien ‘krijgt’ de aangegeven 50 % niet,
want de helft van de huwelijksboedel is al van haar, en blijft dat dus ook. Met andere woorden:
de nalatenschap bestaat alleen uit de 50 % van de overleden partner.

1 b.

Formuleer nauwkeurig - nog een voorbeeld

De leerling die onderstaand antwoord opschreef had het goede antwoord zonder twijfel
in zijn hoofd. Maar: dat schreef hij niet nauwkeurig op. Hij bedoelt uiteraard de rentekosten.
Met een lagere rente, zoals genoteerd, zou hij ook een lager percentage kunnen bedoelen.

2 a.

Geef een inhoudelijk-bedrijfseconomisch antwoord

Met de onderstaande vraag konden twee examenpunten worden verdiend. Met die twee punten
komt het cijfer circa 0,3 hoger uit. Snel verdiend … maar daarvoor is wel een meer ‘gedegen’
antwoord nodig. Wijdt er minimaal twee zinnen aan, en leg het accent op een specifiek
bedrijfseconomisch argument. ‘Dit scheelt kosten’, maar welke dan? En waarom dan?

2 b.

Geef een inhoudelijk-bedrijfseconomisch antwoord –
tweede voorbeeld

Zie de vraag, zie het gegeven antwoord en begrijp waarom Hordijk bij dat antwoord ‘dus?’
heeft geschreven. Ook hier: geef een specifiek bedrijfseconomisch argument.
Overigens (1) is dit een vraag die moeilijk kort kan worden beantwoord en (2) gaat het niet
om afschrijvingen, maar om afschrijvingskosten. Wees altijd specifiek en precies.

3.

Beheers de theorie en lees goed

Het staat er gewoon – Lot heeft aandelen gekocht en wil het koersrisico op die aandelen beperken.
Lot hoopt in die situatie toch niet dat de koers van haar aandelen gaat dalen?
In welke situatie – bij het bezit van putopties – zou zij dat overigens wel hopen? *
Het ene gegunde punt is voor het onderstaande antwoord nog ruim bemeten.

* Als zij alleen de putopties (en dus niet de aandelen) zou bezitten. Begrijp jij ook waarom?

4 a.

Voorkom onnodig puntverlies - van de categorie geneuzel

Maar een strikte examen-nakijker geeft voor dit antwoord niet alle te behalen punten.
Je komt na afronding uit op een precies bedrag (in Euro’s met centen), niet ongeveer op
dat bedrag.

4 b.

Voorkom onnodig puntverlies – het kan nog erger

Flauw? Tja. Maar: het staat er overduidelijk. Doorstrepen dus (wat niet van toepassing is).

5.

Vermeld een rendement altijd in een percentage

Met uiteraard zoveel decimalen als wordt gevraagd, en als dat (bijvoorbeeld) twee is terwijl
je antwoord op precies 15 % uitkomt: noteer 15,00 %.

6.

Begrijp dat voor twee te verdienen punten geen twee
volgeschreven bladen met berekeningen nodig kunnen zijn

En dan nog fout ook … natuurlijk, je voelt bij het maken van een toets of examen altijd wat
spanning. Maar juist daarom: neem steeds letterlijk wat afstand van een opgave en denk flink na
voor je gaat schrijven. Overweeg hoe lang een ‘rekenroute’ en/of hoe uitgebreid een ‘redenering’
ongeveer moet zijn als je weet dat je bijvoorbeeld twee of drie punten kunt verdienen.

7.

Trek een eenduidige conclusie

In de berekening zijn teller en noemer omgedraaid (en ook niet de goede bedragen gehanteerd,
maar die konden worden gezien als doorwerkfout). Los daarvan: 5,95 % is minder dan de vereiste
6 %. Wees dan helder: Lot heeft haar beleggingsdoel niet gehaald, want 5,95 % is minder dan 6 %.
Geen gedoe met ‘bijna’ en ‘niet precies’, dus.

8.

Zijn er twee mogelijkheden? Noem en vergelijk die dan

Dat ene examenpunt zou je net over de streep van een voldoende (of van een 8 of 9)
kunnen trekken. Het onderstaande antwoord is helaas te dun. De WOZ-waarde kan toch ook
dalen of stijgen?

9 a.

Vermeld bedragen in Euro met een Euroteken,
en weet dat Eurocenten twee decimalen nodig maken

Heel pietepeuterig, maar dit is gewoon niet het goede antwoord.
Overigens kreeg deze leerling toch beide te verdienen punten, omdat er naar deze (gegeven)
uitkomst toe moest worden gerekend. In alle andere gevallen had een ontbrekend decimaal
een punt gekost.

9 b.

Vermeld bedragen in Euro met een Euroteken

Geen Euroteken? Flauw, maar misschien bedoelt deze leerling wel 54.750 bananen,
kokosnoten of WC-borstels. Helaas geen tweede punt.
Overigens maak je minder fouten als je na een duizendtal consequent een puntje plaatst
(zie hierboven).

10.

Maak het de examen-nakijker makkelijk

Of omgekeerd: maak er geen puzzel van. Het antwoord hieronder, op een deelvraag die
drie punten kon opleveren, kon niet anders dan volledig worden afgekeurd. Als de leerling
de moeite had genomen om per vermeld bedrag kort aan te geven waarop het betrekking had,
dan was misschien een punt (of zelfs twee punten) haalbaar geweest.
En weet: drie examenpunten extra leidt tot een verhoging van het cijfer voor je examen
van meestal 0,4 of 0,5. De moeite waard!

11 a.

Lees de informatiebronnen heel zorgvuldig

Lot heeft de putopties niet uitgeoefend omdat de koers van haar aandelen Bamaki het hele jaar
boven EUR 18,00 is gebleven. Het gaat bovendien niet om het verkopen van de opties, maar
om het eventueel uitoefenen ervan.

11 b.

Lees de informatiebronnen heel zorgvuldig –
tweede voorbeeld bij dezelfde vraag

Zie bij 11 a. Onderstaand antwoord omvat veel tekst, maar mist
desondanks de kern: die betreft het gegeven dat de koers
het hele jaar boven de EUR 18,00 is gebleven
(en dus niet alleen op oudjaarsdag boven dat bedrag lag).
Deze leerling kreeg bij deze vraag één van de twee punten.

12 a.

Benut je tijd goed

De (door Hordijk geel gemarkeerde) zinnen zorgen voor een extra nette uitwerking.
Dat is natuurlijk prima, maar niet nodig voor het behalen van de punten. Besteed daarom
niet te veel tijd aan ‘onnodige toevoegingen’, zeker niet als je nog veel opgaven te gaan hebt.

12 b.

Benut je tijd goed – nog een voorbeeld

Nog een tweede voorbeeld. Keurig, maar het levert niets (extra’s) op.
Zie ook het antwoordmodel – dat weinig ruimte voor goed of fout laat.

12 c.

Benut je tijd goed – ook andersom

Je kunt ook erg makkelijk en ‘efficiënt’ met je antwoorden en tijd omgaan.
De leerling die het onderstaande antwoord schreef wist het goede antwoord, maar
schreef het niet als zodanig op. Niet in ‘normale Euro’s’, geen Euroteken: nul punten.
Heel jammer.

12 d.

Benut je tijd goed – ook andersom – tweede voorbeeld

Twee inkoppers, voor totaal vier punten. Even wat werk van maken, bij deelvraag 5
bijvoorbeeld met een verwijzing naar twee uitingsvormen van effectuation, en je examencijfer
is 0,6 hoger. Los van het slordige gekrabbel zijn de onderstaande antwoorden dun,
onvolledig en nonchalant genoteerd. Licht je antwoorden toe, motiveer het antwoord –
dat staat er niet voor niets.

13 a.

Moet je iets aantonen of concluderen? Doe dat dan ook

Natuurlijk, EUR 1,21 is minder dan EUR 1,50. Maar: schrijf dat dan ook op.
In dit geval was het correcte antwoord geweest: ‘… en EUR 1,21 is minder dan EUR 1,50.’
Alweer een onnodig punt verloren.

13 b.

Moet je iets aantonen of concluderen? Doe dat dan ook

Zie bij 13 a.

13 c.

Moet je iets aantonen of concluderen? Neem geen risico

Zie bij 13 a. Neem geen risico. Had hieronder opgeschreven
‘… want het behaalde rendement van 6,3 % is groter dan 6 %’.

14.

Begrijp dat de contante waarde van een reeks bedragen
bij een positieve interest nooit groter kan zijn dan de optelsom
van de nominale bedragen

Voor een uitkomst als de onderstaande kan (daarom) nooit een punt worden gegeven.
Is voor jou duidelijk waarom (en dus: waarom de examen-nakijker vaststelt dat deze leerling
haar uitkomst niet op ‘mogelijk of onmogelijk’ heeft beoordeeld)?

15.

Voorkom schrijffouten

Hordijk streept iedere verkeerde d of t aan, maar daar gaat het hier niet om.
Zie de antwoorden hieronder. Deze leerling maakt een schrijffout – dat kan gebeuren
en is slordig, maar hoeft niet meteen een punt te kosten. Dat wordt anders als er meteen
daarna weer eenzelfde soort fout wordt gemaakt: dan is sprake van structureel slordig.

