
 

 

 

 

Industrie – tussen grafisch en begrijpen 

Opgave A 

 

 

Leuk! 

 

Een opgave met een grafische toepassing, waarbij het aankomt op goed analyseren, redeneren, 

een beetje rekenen, ietsje tekenen en: de juiste theoretische concepten toepassen. Je zal zien dat 

het minder moeilijk is dan je misschien denkt, als je maar genoeg hebt geoefend met de theorie 

en als je de moeite hebt genomen om hier en daar een extra ‘lusje’ te nemen. 

 

Doe mee aan de hand van de onderstaande opgave, in deze vorm afkomstig uit de methode 

‘Management en Organisatie In Balans’. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Eerst maar eens rustig kijken wat we allemaal (al) weten en hoe we die kennis kunnen toepassen. 

Als volgt, met meteen een paar tegenvragen – waarmee je kunt toetsen of je de theorie echt stevig 

begrijpt: 

 

1. Het gaat duidelijk over verwachtingen voor het jaar 2014. ‘Naast het bezettingsresultaat en het 

verkoopresultaat hoef je in de voorcalculatie niet met andere resultaten rekening te houden’, 

volgens de tekst. Welke (andere) resultaten hadden dat dan kunnen zijn? Als je vooraf 

verschillen weet in de variabele kosten, dan verwerk je die toch in de kostprijs? Wat zou je doen 

als je weet dat de verwachte constante kosten zouden afwijken van de toegestane constante 

kosten? Hum … laten we ons maar niet teveel laten afleiden. 

 

2. ‘Voorraadvorming is niet mogelijk’. Jij weet dat dat betekent dat alle in een bepaalde periode 

geproduceerde stuks ook in die periode worden verkocht (en andersom). Stel dat voorraad-

vorming wel mogelijk zou zijn en dat we in 2014 (bijvoorbeeld) meer zouden produceren dan 

verkopen, zou er dan iets gebeuren met de in de grafiek opgenomen lijnen van het (totale) 

verkoopresultaat en het (totale) bezettingsresultaat? Waarom wel of niet (ik denk van niet)? 

 

3. ‘De productiecapaciteit is 110.000 stuks per jaar’. Let op: als je een zin als deze leest, teken 

dan nooit lijntjes die verder doorlopen dan tot die maximale capaciteit. Verder (in deze opgave 

dus naar rechts ‘uit’ het grafiekje doortrekken) is echt fout, want van een doorgetrokken lijn 

zou de verwachting uitgaan dat (nog) hogere dan de maximale verkoop- en bezettingsresultaten 

zouden kunnen voorkomen. Ook al gaat het bij deelvraag a over de constante kosten: je lijntje 

moet stoppen bij de vermelde capaciteit. 

 

4. ‘De variabele kosten zijn proportioneel’. Jij weet wat dat betekent, maar je weet ook welke 

varianten er bestaan, waar het gaat om de manier waarop variabele kosten zich (per stuk en 

in totaal) kunnen ontwikkelen. Kan jij van de beide varianten een concreet voorbeeld bedenken, 

en aangeven hoe een lijn van de totale variabele kosten er bij elk van die varianten uit zou zien? 

 

5. ‘De verkoopprijs is € 8,48 inclusief 6 % BTW’. Meteen even rekenen naar een bedrag zonder 

BTW: € 8. Weet jij een paar (actuele) voorbeelden van goederen en diensten waarop het 

BTW-tarief van 6 % van toepassing is? Kan je je voorstellen dat een ondernemer, die goederen 

en/of diensten levert waarbij dat tarief speelt, gemiddeld vaker dan andere ondernemers 

per saldo BTW van de Belastingdienst terugkrijgt? Hoe kan dat dan gebeuren? 

 

6. Nu de lijn van het (totale) verkoopresultaat. Wat is dat ook alweer, dat verkoopresultaat? 

Leren en toepassen! Het verkoopresultaat (weet jij hier ook een ander woord voor?) is het 

verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs. Voor het totale verkoopresultaat doe je dat 

verschil maal de verkochte hoeveelheid. Logisch dus dat de lijn van het totale verkoopresultaat 

bij € 0 begint: als ik 0 stuks verkoop, dan heb ik ook € 0 verkoopresultaat. 

 

7. Maar wat zien we nog meer aan dit lijntje? We kunnen het verkoopresultaat per stuk bepalen, 

toch? Zoek maar een ander logisch punt op de lijn op: ik zou kiezen voor 80.000 stuks en een 

totaal verkoopresultaat van € 200.000 (let bij beide assen uiteraard op de legenda). 

  



 

 

 

 

 Aha, het verkoopresultaat per stuk is dus € 2,50. Krijg nou wat, maar als 

 

verkoopresultaat = verkoopprijs -/- kostprijs, 

 

terwijl we nu zowel de verkoopprijs als het verkoopresultaat per stuk weten, dan kunnen we 

ook meteen de kostprijs bepalen: € 5,50. Die hebben we straks vast en zeker nodig! 

 

8. En die andere lijn, die van het totale bezettingsresultaat? Ook die geeft veel informatie. 

Jij weet dat het bezettingsresultaat wordt bepaald door 

 

(verwachte productie -/- normale productie) * (totale constante kosten / normale productie), 

 

dus iets meer in woorden door 

(afwijking van de normale productie) * (component voor de constante kosten in de kostprijs). 

 

 Kortom, en dat heb je uiteraard paraat: als de verwachte productie gelijk is aan de normale 

productie, dan is het (verwachte) bezettingsresultaat € 0. Yes, dan kunnen we dus meteen zien 

wat de normale productieomvang is: 70.000 stuks. Gecontroleerd? 

 

9. Kunnen we nog iets anders met de lijn van het totale bezettingsresultaat? Ja, want bij 0 stuks 

productie is het bezettingsresultaat ‘het meest negatief’. Hoe negatief? Vul eens 0 in voor 

‘verwachte productie’ in de schuingedrukte formule hierboven en je ziet: het totale 

bezettingsresultaat is 

 

(0 -/- N) * (TCK / N), ofwel (-/- N * TCK / N), ofwel -/- TCK. 

 

10. Dus? Bij 0 stuks is het totale bezettingsresultaat net zo groot als de totale constante kosten, 

maar dan (uiteraard) negatief. Even redeneren? Bij 0 stuks kan ik niets van de constante kosten 

laten doorwerken in de kostprijs (en vervolgens terugverdienen door de boel te verkopen), 

reden waarom ik met de volledige constante kosten ‘blijf zitten’. Kortom, uit het lijntje van het 

totale bezettingsresultaat kunnen we meteen afleiden dat de totale constante kosten € 300.000 

belopen. 

 

Opgave a 

Tekenen 

 

En nu niet, na al dit voorwerk, de fout ingaan door de uiteraard horizontale lijn van de totale 

constante kosten te tekenen ter hoogte van -/- € 300.000! Plaats de lijn correct: horizontaal bij  

€ 300.000, want zo hoog zijn die kosten (zie hierboven). Vergeet niet de letters TCK te plaatsen: 

heb je alles goed, kost een dergelijk slordigheidje je nog het puntje dat je ermee kon verdienen. 

Zonde! 

 

  



 

 

 

 

Opgave b 

Variabele kosten per product 

 

Best hoor, laat je maar afleiden door die vermelde 80.000 stuks. Is dat de normale productieomvang? 

Nee, die is 70.000 stuks, dat hebben we al gezien. Is het dan de break-even-omvang? Wat denk je 

zelf: ligt de break-even-omvang logischerwijs onder, boven of op het niveau van de normale 

productie? 

 

Wat doen we nog moeilijk? Door goed te kijken en een mini-beetje te rekenen weten we al dat de 

kostprijs € 5,50 is, dat de totale constante kosten € 300.000 zijn en dat de normale productieomvang 

70.000 stuks is. Tja … appeltje-eitje: de component voor de constante kosten in de kostprijs is dus 

afgerond € 4,29, waardoor de variabele kosten per stuk € 1,21 moeten zijn. 

 

Opgave c 

Break-even 

 

Ook hier: goed lezen! Je hoeft alleen maar een q met een sterretje te plaatsen, maar natuurlijk wel 

op de goede plaats op de horizontale as. Wat is de break-even-q? Je kent (als het goed is) drie 

manieren om die te bepalen. Pas er daarvan minstens twee toe, waardoor je je antwoord gericht 

kunt controleren. Als volgt, en zie dan meteen dat die drie methoden weliswaar verschillend zijn, 

maar op kernpunten veel op elkaar lijken: 

 

TO = TK of TO -/- TK = 0 

• TO = 8*q, TK = 300.000 + 1,21*q (en dus niet TK = 5,50*q, een veelgemaakte fout! 

Wat is de denkfout van iemand die deze vergissing maakt?) 

• q = 44.183 stuks (vermeld altijd het woord ‘stuks’, om je docent of examinator niet te laten 

denken dat je mogelijk Euro’s, kilo’s, olifanten of nog iets anders bedoelt) 

 

Break-even is bij 

(TCK / dekkingsbijdrage per stuk), ofwel: 

• 300.000 / (verkoopprijs -/- variabele kosten) = 300.000 / 6,79, q = 44.183 

 

En de derde methode, wie weet heb je die op enig moment onverkort nodig: 

Bedrijfsresultaat = verkoopresultaat + bezettingsresultaat 

Bij break-even = bedrijfsresultaat = 0 

• Verkoopresultaat is al meteen positief, bezettingsresultaat moet dus negatief zijn 

• Aha, nu is (nogmaals) duidelijk dat de break-even-q onder de normale productie ligt 

In formulevorm, volg die letter voor letter: 

• 0 = (8,00 -/- 5,50)* q + (q -/- 70.000)*(300.000 / 70.000) 

• 0 = 2,50*q + 4,29*q -/- 300.000 

• 300.000 = 6,79*q 

• q = 44.183. 

 

  



 

 

 

 

Met daarbij: afgezien van het eerdere afronden moet je een break-even-q, die niet op een geheel 

getal uitkomt, altijd naar boven afronden. Niet alleen kan je lastig halve of andere delen van een 

product verkopen, ook wil je hoe-dan-ook geen verlies lijden. Naar boven afronden doe je uiteraard 

ook met niet-meteen-fraaie uitkomsten van aantallen mensen die gemiddeld in een bus passen, 

het aantal kamers in een hotel dat per nacht minimaal bezet moet zijn, et cetera. 

 

Tenslotte: kijk in de grafiek of het ongeveer kan kloppen: bij de berekende break-even-q moet 

het positieve verkoopresultaat even groot zijn als het negatieve bezettingsresultaat. Check? 

 

 

** 

 

Moeilijk, het bovenstaande? Dan weet je wat je te doen staat: terug naar de theorie, veel opgaven 

maken, tegenvragen bedenken en maken, filmpjes kijken (www.hordijk-meno.org, filmpje 12a), 

de stof verkennen met klasgenoten en, als je alles hebt gedaan wat je redelijkerwijs zelf kan doen, 

met je nog resterende vragen je docent benaderen. Succes! 

 

 

Frank Hordijk 

5 november 2016 

 

 


