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*) = Zie toelichting
K = Kennisvragen  B = Begripsvragen  T = Toepassingsvragen  A = Analysevragen
1 K B T A

1.1 De kandidaat kan de functies van de kostprijsberekening beschrijven. x
1.2 De kandidaat kan voorbeelden geven van of kan de verschillen 

beschrijven tussen:
• directe kosten en indirecte kosten
• variabele kosten en constante (vaste) kosten
• proportioneel, progressief en degressief variabele kosten
• werkelijke bezetting en normale bezetting
• primitieve opslagmethode en verfijnde opslagmethode
• (integrale) kostprijs en (integrale) commerciële kostprijs

x

1.3 De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot kosten, 
kostprijzen en verkoopprijzen.*)

x

1.4 De kandidaat kan de definitie geven van onderstaande begrippen.
• aanschafprijs van een duurzaam productiemiddel
• afschrijving
• restwaarde
• boekwaarde
• interest gemiddelde boekwaarde
• complementaire kosten
• technische gebruiksduur
• economische gebruiksduur

x

1.5 De kandidaat kan voorbeelden geven van complementaire kosten. x
1.6 De kandidaat kan de afschrijvings- en interestkosten en de economische 

gebruiksduur van een duurzaam productiemiddel berekenen.*)
x

1.7 De kandidaat kan de definitie geven van onderstaande begrippen.
• dekkingsbijdrage
• break-evenafzet
• break-evenomzet

x

1.8 De kandidaat kan een break-evengrafiek interpreteren. x
1.9 De kandidaat kan de break-evenafzet en break-evenomzet berekenen.*) x

2 K B T A

2.1 De kandidaat kent de definitie van:
• verkoopresultaat (transactieresultaat)
• bedrijfsresultaat
• resultaat vóór belasting
• resultaat na belasting
• integrale kostencalculatie (absorption costing)
• variabele kostencalculatie (direct costing)

x

2.2 De kandidaat kent de verschillen tussen:
• verkoopresultaat (transactieresultaat) en bedrijfsresultaat
• resultaat vóór belasting en resultaat na belasting

x

2.3 De kandidaat kan het verkoopresultaat en het (bedrijfs)resultaat 
berekenen.*)

x

De kandidaat kan kostprijs- en verkoopprijsberekeningen maken bij een 
handelsonderneming en dienstverlenende onderneming.  

Eind- en toetstermen

De kandidaat kan resultaten van productie en verkoop berekenen bij een 
handelsonderneming en dienstverlenende onderneming.
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Toelichting op toetstermen
Toetsterm Toelichting
1.3 • elementaire berekeningen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, 

procenten en promillen
• berekeningen boven en onder het honderd en boven en onder het duizend
• oplossen van een vergelijking met één onbekende
• berekeningen met verhoudingen
• berekeningen met vreemde valuta (uitsluitend in de notering van euro’s uitgedrukt in vreemde 
valuta, bijvoorbeeld € 1,-- = aankoop $ 1,2237 en verkoop $ 1,3947)
• berekeningen met omzetbelasting
• berekenen van het factuurbedrag van een inkoop en een verkoop en de factuur samenstellen
• berekeningen met tarra, rabat, korting voor contant en kredietbeperkingstoeslag
• berekenen van de inkoopprijs, de kostprijs, de verkoopprijs, de consumentenprijs, de brutowinst 
en de nettowinst
• berekeningen met directe en indirecte kosten
• berekeningen met de primitieve en verfijnde opslagmethode
• berekeningen met de brutowinstopslagmethode
• berekeningen met variabele kosten en constante (vaste) kosten en met werkelijke bezetting en 
normale bezetting
• berekeningen met proportioneel variabele kosten, progressief variabele kosten en degressief 
variabele kosten
• berekenen van tarieven voor de berekening van de kostprijs, zoals het machineuurtarief en het 
manuurtarief
• berekenen van de (commerciële) kostprijs en de verkoopprijs zowel bij toepassing van de 
delingscalculatie als de opslagmethoden
• berekenen van de (commerciële) kostprijs op basis van variabele kosten (direct costing)

1.6 • berekenen van de afschrijving van een duurzaam productiemiddel bij toepassing van de 
volgende afschrijvingsmethoden: 
    o afschrijven met een vast percentage van de aanschafprijs
    o afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde
• berekenen van de interestkosten van een duurzaam productiemiddel bij toepassing van de 
hiervoor genoemde afschrijvingsmethoden
• berekeningen met complementaire kosten
• berekenen van de economische gebruiksduur van een duurzaam productiemiddel en de 
afschrijvingsbedragen per periode, op basis van een gegeven aanschafprijs, een restwaarde van 
nihil, complementaire kosten en de berekening van de interest over de gemiddelde boekwaarde 
gedurende de gebruiksduur

1.9 berekenen van de dekkingsbijdrage in een bedrag per product of in een percentage van de 
verkoopprijs en hiermee de break-evenafzet en break-evenomzet berekenen

2.3 • berekenen van het verkoopresultaat (of transactieresultaat) en vanuit een gegeven 
verkoopresultaat de afzet, de inkoopprijs of de verkoopprijs
• berekeningen op basis van de integrale kostencalculatie (absorption costing) en de variabele 
kostencalculatie (direct costing)
• berekenen van het bedrijfsresultaat
• berekenen van het resultaat voor en na belasting
• berekenen van de winst van een eenmanszaak door vermogensvergelijking
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Eindterm Toetsterm(en) %age 
pnt min

%age 
pnt 
max

Vraagsoort **) K B T A

1 1.1 0 3 gesloten vragen x
1 1.2 5 6 gesloten vragen x
1 1.3 36 37 open vragen x
1 1.4 0 3 gesloten vragen x
1 1.5 0 3 gesloten vragen x
1 1.6 11 12 open vragen x
1 1.7 0 3 gesloten vragen x
1 1.8 0 3 gesloten vragen x
1 1.9 10 11 open vragen x
2 2.1 2 3 gesloten vragen x
2 2.2 0 3 gesloten vragen x
2 2.3 17 18 open vragen x

Verdeling beheersingsniveaus in percentage van het aantal punten: K B T A
9% 9% 82%

De verdeling in punten en beheersingsniveau kan 5% afwijken van de opgegeven waarden.

*) Iemand met 56,99% van het totaal aantal te behalen punten is niet geslaagd.

**)
Een voorbeeld van door de Associatie gebruikte vraagsoorten is te vinden via onderstaande link:
http://www.toetscentra.nl/demoexamens.php?orgid=associatie
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Toetsvorm online examen

Examen Kostencalculatie niveau 4

TOETSMATRIJS
Diplomalijn(en) Financieel-Administratief
Diploma('s) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)

Een open vraag is een vraag waarbij een kandidaat zelf een antwoord moet formuleren. Bij een 

Toetsduur 1,5 uur (90 minuten)
Totaal aantal vragen 20
Geslaagd bij 57% van het totaal aantal te behalen punten *)
Toegestane hulpmiddelen woordenboek

rekenmachine

http://www.toetscentra.nl/demoexamens.php?orgid=associatie
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