
Moet ik een tijdlijn tekenen? 
     Moet ik invullen in een formule? 
             - waar kan ik de gegevens vinden? 
             - moet ik gegevens nog uitrekenen 
                of heb ik alle gegevens? Let op  
                 periode? 
                 - Is het interestpercentage 
                     per maand, jaar, etc? 
                      Krijg ik op deze  
                         manier een  
                            antwoord op 
                               de vraag? 
                 
 
          
 
 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                     
                 Waar gaat de opdracht over? 
                Welke signaalwoorden zie ik? 
             Wat is gegeven en over welke periode? 
          Wat  wordt  hier  precies gevraagd en  
       over welke periode: 
                - interest 
                - eindwaarde 
                - contante (begin) waarde? 
         
  
       

                         Wat is het verband 
                        tussen de signaalwoorden? 
                     Wat is het verband tussen de  
                  gegevens en de vraag? 
                Welke aflossingsvorm geldt hier? 
               Welke formule heb ik nodig? 
            Weet ik de betekenis van de begrippen  
         in de formule? 
      Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 
 

META-kaart  havo 4 M&O - Interestberekeningen 

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                     Hoe kan ik mijn antwoord  
                  controleren? 
               Klopt mijn invoer op de  
            rekenmachine? 
         Is het een acceptabel getal? 
      Kloppen de eenheden en afrondingen? 
    Wat wordt nog meer gevraagd? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
        



 
BEGRIJPEN 

Interest wordt elk jaar betaald?  alleen rente 
over de hoofdsom  Enkelvoudige interest 
(meestal leningen) 
Interest op interest?  hoofdsom + interest  
Samengestelde interest (meestal spaargeld) 
 
Aflossen: schuld wordt minder 
Rentebetaling: schuld wordt niet minder 
Annuïteit = een periodiek gelijkblijvend bedrag 
(=interest + aflossing) 
 
Bruto lasten =  te betalen aflossing en rente 
   zonder belastingaftrek 
Netto lasten =   te betalen aflossing en rente 
   met belastingaftrek 
  
 
 

 
 
 

STRATEGIEËN 
Schuldrest = schuld begin – alle aflossingen 
Interest achteraf betalen?  schuldrest afgelopen periode berekenen   
Interest vooruit betalen?  schuldrest komende periode berekenen 
 
 E.I.: interest = K x p x t 
                                 100 
S.I.: Eindwaarde = Beginwaarde x (1+i) ^n 
       Contante waarde = Eindwaarde  
                                            (1+i)^n 
!Let op periode interestpercentage bij het invullen van n! 
 
 

 
 
 

 
. 

VERBINDEN 
 

TERUGKIJKEN/CONTROLEREN 



Moet ik een tijdlijn tekenen? 
     Moet ik invullen in een formule? 
             - waar kan ik de gegevens vinden? 
             - moet ik gegevens nog uitrekenen 
                of heb ik alle gegevens? Let op  
                 periode? 
                 Krijg ik op deze manier  een  
                    antwoord op de vraag? 
                 
 
          
 
 
 

 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                     
                 Waar gaat de opdracht over? 
                 Welke signaalwoorden zie ik? 
               Wat is gegeven en over welke periode? 
          Wat  wordt  hier  precies gevraagd en  
       over welke periode: 
      - liquiditeitsbegroting opstellen 
      - Resultatenbegroting opstellen  (met interest- 
        afschrijvingskosten etc. berekenen) 
     
  
       

                         Wat is het verband 
                        tussen de signaalwoorden? 
                     Wat is het verband tussen de  
                  gegevens en de vraag? 
               Welke formule heb ik nodig? 
            Weet ik de betekenis van de begrippen  
         in de formule? 
      Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 
 

META-kaart  Havo 4 M&O- Liquiditeits- en Resultatenbegroting 

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                     Hoe kan ik mijn antwoord  
                  controleren? 
               Klopt mijn invoer op de  
            rekenmachine? 
         Is het een acceptabel getal? 
      Kloppen de eenheden en afrondingen? 
    Wat wordt nog meer gevraagd? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
        



BEGRIJPEN 
Ontvangsten/    verandering Kas of Bank 
Uitgaven:  op een bepaald tijdstip 
  let op de woorden betaald/ontvangen 
 
Opbrengsten/ verandering Eigen Vermogen 
Kosten : betreft een periode 
  Welke betalingsverplichting is ontstaan 

  

 
STRATEGIEËN 

Afschrijvingen   Resultatenbegroting niet op Liq. begr. 
Aflossing  niet op Result.begr Liquiditeitsbegroting 
Rente, loon en  Resultatenbegroting Liquiditeitsbegr. op 
huur      moment  van betalen   
Privé-opname  niet op Result.begr Liquiditeitsbegroting 
   wel EV  
Privé-storting  niet op Result.begr Liquiditeitsbegroting  
   wel EV  
Verkoop contant  Resultatenbegroting Liquiditeitsbegroting 
Verkoop op rekening Resultatenbegroting Liquiditeitsbegr. op 
      moment  van betalen  
Inkoop contant   geen kosten  Liquiditeitsbegroting 
Inkoop op rekening geen kosten  Liquiditeitsbegr. op
      moment  van betalen  
Voor inkopen geldt: pas op moment van verkoop :  
Inkoopwaarde van de omzet  kosten (Resultatenbegroting) 
NW = Opbrengsten - Kosten  
Inkoopwaarde van de omzet + Brutowinst = Omzet  
 

 
 
 

 
. 

VERBINDEN 
Bijv. Te betalen huur EB = Te betalen huur BB + 
huurkosten – huuruitgaven. (wat hoor ik te betalen – wat 
heb ik al betaald = schuld of vordering) TERUGKIJKEN/CONTROLEREN 
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