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Naar aanleiding van de wijzigingen die de CvE (voorheen CEVO) heeft aangebracht in de syllabus 
centraal examen 2011(http://www.examenblad.nl) is er een aanvulling op de methode geschreven. 
De aanvulling voor de havo bestaat uit 20 bladzijden waarvan 4 bladzijden met uitwerkingen. Bij de 
aanvulling voor het vwo gaat het om 5 bladzijden inclusief 1 bladzijde met uitwerkingen. 
Op de website www.uitgeverijstoffels.nl (onder docent) staan beide bestanden exclusief de 
uitwerkingen. De bestanden inclusief de uitwerkingen staan op de beveiligde docentenwebsite onder 
divers. Scholen die de methode gebruiken en bij ons bekend zijn ontvangen beide aanvullingen per 
post. De uitwerkingen en de antwoorden op de D-toetsen zijn ook opgenomen in M&Oplus. Let op 
activeren/deactiveren indien u M&Oplus gebruikt. 
De aanvulling voor de havo kunt u het beste na hoofdstuk 2 en/of 6 van De Naamloze Vennootschap 
behandelen en die voor het vwo na hoofdstuk 6 van De NV. 
Volgend schooljaar verschijnt een nieuwe druk van De Naamloze Vennootschap Havo en Vwo waarin 
alle wijzigingen zijn verwerkt. 
Hieronder staan de wijzigingen in de syllabus centraal examen 2011 nog een keer op een rij.  
Vwo 

1. C1 8.3  de rechtsvorm de openbare vennootschap 
2. C1 8.5  Voor- en nadelen van de genoemde rechtsvormen(vereniging, stichting, 

eenmanszaak, vof, bv en nv) m.b.t. de belastingen beschrijven. 
3. G 17.17 en 17.32 Rentabiliteitskengetallen: interestkosten van het (gemiddelde) vreemde 

vermogen, hefboomwerking.  
4. G 17.17  Beleggingskengetallen: Dividendrendement: dividend per aandeel/koers per aandeel 
5. G 17.22  Financiële vaste activa: effecten als belegging (langer dan 1 jaar) is geschrapt, 

deelnemingen blijven. 
Gevolgen voor de methode. De openbare vennootschap bestaat nog niet. De punten 2 en 4 zitten al in 
de methode. Ook punt 3 zit al deels in de methode, de hefboomwerking is in de aanvulling alleen 
rekentechnisch wat verder uitgewerkt.  
Havo 

1. C1 8.3  de rechtsvorm de openbare vennootschap. 
2. C1 8.5  Voor- en nadelen van de genoemde rechtsvormen(vereniging, stichting, 

eenmanszaak, vof, bv en nv)  m.b.t. de belastingen beschrijven. 
3. C2 9.29 de verschillende vormen van aandelenvermogen: gewoon aandelenvermogen en 

preferent aandelenvermogen noemen. 
4. C2 9.30 voordelen en nadelen van gewoon aandelenvermogen noemen ten opzichte van 

preferent. 
5. C2 9.31 het begrip intrinsieke waarde per aandeel noemen en berekenen. 
6. C2 9.32 de begrippen cashdividend en stockdividend noemen en berekenen. 
7. C2 9.33 het dividendpercentage of het dividendbedrag per aandeel van cashdividend en 

stockdividend berekenen. 
8. C2 9.34 voordelen en nadelen noemen van een uitkering van stockdividend ten opzichte van 

cashdividend, voor de onderneming en aandeelhouders. 
9. G 16.14  Rentabiliteitskengetallen: interestkosten van het (gemiddelde) vreemde vermogen, 

hefboomwerking.  
10. G 16.14  Beleggingskengetallen: Dividendrendement: dividend per aandeel/koers per aandeel 

 
Gevolgen voor de methode. De openbare vennootschap bestaat nog niet. Punt 2 zit al in de methode. 
Ook punt 9 zit al deels in de methode, de hefboomwerking is in de aanvulling alleen rekentechnisch 
wat verder uitgewerkt.  


