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 Nieuwe druk havo- en vwo-methode

Van alle lesbrieven, de bijbehorende uitwerkingen en de docentenhandleiding havo en vwo
verschijnt in mei 2010 een nieuwe druk. De huidige (oude) druk is nog leverbaar tot 1 juli 2010.
Passages die betrekking hadden op het oude examenprogramma zijn geschrapt. Verder zijn de
errata verwerkt, zijn in de meeste lesbrieven enkele opgaven en/of cases toegevoegd en zijn
gegevens geactualiseerd.
In De Eenmanszaak Deel 2 Vwo is rekening gehouden met het feit dat het examenprogramma is
gewijzigd. In model 2.4 wordt voortaan verondersteld dat de werkelijke inkopen gelijk zijn aan de
afzet, leerlingen hoeven bij de nettowinstopslagmethode dus geen rekening meer te houden met
voorraadmutaties.
Het Rekenwonder, de Boekhoudmodule en de bijbehorende uitwerkingen en handleidingen zijn
niet herschreven.

 Centraal Examen Havo 2010

Dit jaar wordt op de havo het nieuwe examenprogramma van M&O voor de tweede keer getoetst
op het Centraal Examen (CE). Voor dit centraal examen dienen de leerlingen de volgende
lesbrieven te kennen:

 Stichting & Vereniging NS

 Eenmanszaak Deel 1 OS&NS

 Eenmanszaak Deel 2 OS&NS

 Naamloze Vennootschap OS&NS

De lesbrieven Marketing NS en Organisatie & Personeel NS worden niet gevraagd op het CE, de
stof van deze lesbrieven dient getoetst te worden op het schoolexamen (SE). Hierbij heeft de
docent een grote speelruimte omdat er alleen globale eindtermen zijn geformuleerd voor het SE.

Naar ons idee zal het CE net als vorig jaar rekentechnischer van aard zijn dan de examens van voor
2009. Dit wordt veroorzaakt doordat bijna alle theoretische onderwerpen (marketing, organisatie
en personeel) naar het schoolexamen zijn verhuisd. De weinige theoretische onderwerpen die zijn
overgebleven, zoals de rechtsvormen, zullen leerlingen dus zeer goed moeten beheersen. Het ligt
immers voor de hand dat daar veel vragen over gesteld zullen worden om het CE niet helemaal uit
rekenvragen te laten bestaan.

 Centraal Examen Vwo 2010

Dit jaar doen de leerlingen van 6 vwo voor het eerst examen in het nieuwe programma van M&O.
De leerlingen dienen voor het Centraal Examen (CE) de volgende lesbrieven te kennen:

 Stichting & Vereniging NS

 Eenmanszaak Deel 1 OS&NS

 Eenmanszaak Deel 2 OS&NS

 Naamloze Vennootschap OS&NS

 Industrie OS&NS



De lesbrieven Marketing & Logistiek NS en Organisatie & Personeel NS worden niet gevraagd op
het CE, de stof van deze lesbrieven dient getoetst te worden op het schoolexamen (SE). Hierbij
heeft de docent een grote speelruimte omdat er alleen globale eindtermen zijn geformuleerd
voor het SE.
Leerlingen op reguliere scholen zullen de afgelopen drie jaar gewerkt hebben met de lesbrieven
Nieuwe Stijl. Het is wel mogelijk dat zittenblijvers gewerkt hebben met lesbrieven Oude Stijl.
Daarnaast is het mogelijk dat ROC's nog gewerkt hebben met lesbrieven Oude Stijl. Vwo-
leerlingen oude stijl (die bijvoorbeeld vorig jaar gezakt zijn) krijgen hetzelfde examen als de vwo-
leerlingen nieuwe stijl, er is dus geen apart examen voor deze leerlingen. Deze leerlingen die
(deels) gewerkt hebben met de lesbrieven Oude Stijl dienen de volgende lesbrieven te kennen
voor het CE:

 Vereniging OS

 Eenmanszaak Deel 1 OS&NS

 Eenmanszaak Deel 2 OS&NS

 Naamloze Vennootschap OS&NS

 Stichting OS ( H1 paragraaf 1.1 t/m 1.3 )

 Industrie OS&NS

Naar ons idee zal het komende centraal examen wat rekentechnischer van aard zijn omdat bijna
alle theoretische onderwerpen (marketing, organisatie en personeel) naar het schoolexamen zijn
verhuisd. De weinige theoretische onderwerpen die zijn overgebleven, zoals de rechtsvormen,
zullen leerlingen dus zeer goed moeten beheersen. Het ligt immers voor de hand dat daar veel
vragen over gesteld zullen worden om het CE niet helemaal uit rekenvragen te laten bestaan. Om
die reden hebben wij destijds gepleit om de stof van De Eenmanszaak Deel 2 te verhuizen naar
het SE en dan bijvoorbeeld het onderwerp Marketing te handhaven.

 Beveiligde website

Op de beveiligde website zijn de examens van 2009 in wordformaat geplaatst.

De volgende overzichten zijn aangepast aan de centrale examens uit 2009:
 gebruikte formules in examens havo en vwo;
 indeling van de examenopgaven naar lesbrief en hoofdstuk;
 indeling van de examenopgaven naar onderwerp;
 puntenverdeling van de examens over de hoofdstukken van de lesbrieven.

De overzichten zijn te vinden onder de knop 'divers'.

 Lessenplan 2010-2011

Het nieuwe lessenplan voor het schooljaar 2010-2011 is zowel op de gewone als op de beveiligde
website geplaatst. U kunt dit gebruiken voor het samenstellen van het PTA. Op de gewone
website: klik op 'docent' en vervolgens op 'havo nieuwe stijl' of 'vwo nieuwe stijl'. Op de
beveiligde website vindt u het lessenplan onder de knop 'divers'.


