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 Forse toename aantal leerlingen dat M&O kiest in 4 havo 
 
Een steekproef uit de bestellingen bij Uitgeverij Stoffels leidt tot de conclusie dat het aantal 
leerlingen dat M&O kiest in 4 havo flink is toegenomen van gemiddeld 35 leerlingen in 2006 tot 
45 in 2007, dat is een stijging van 29%. De steekproef bestond uit de cijfers van 65 scholen. De 
forse toename is hoogstwaarschijnlijk te danken aan het feit dat M&O keuzeprofielvak is 
geworden. Voor het vwo is het niet mogelijk om uit de bestellingen een conclusie te trekken, dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat veel scholen die vroeger in 5 vwo met M&O begonnen dit 
schooljaar het vak ook zijn gaan aanbieden in 4 vwo. Met als gevolg dat veel scholen zowel in 4 
vwo met het nieuwe programma als in 5 vwo met het oude programma zijn gestart. Hierdoor zijn 
er geen eenduidige conclusies te trekken uit de bestellingen. Hoogstwaarschijnlijk is er op het 
vwo sprake van eenzelfde forse toename. 
 

 M&Oplus gaat veranderen 
 
M&Oplus gaat flink veranderen het komend schooljaar. M&Oplus is een systeem waarmee een 
docent met enkele muisklikken een website kan samenstellen voor elk leerjaar. Daarbij kan de 
docent per lesbrief en per hoofdstuk kiezen uit:  

 Uitwerkingen van de opdrachten 
 Samenvattingen incl. begrippenlijst en formules 
 Meerkeuzevragen die online gemaakt kunnen worden 
 Antwoorden op de diagnostische toetsen die staan in de lesbrieven 
 Examens 

Tot nu toe moet een docent aangeven voor welke lesbrieven en voor welke leerjaren hij of zij 
bovenstaande onderdelen wil bestellen. Komend schooljaar hoeft dat niet meer. Hij of zij kan 
M&Oplus bestellen voor de bovenbouw havo en/of bovenbouw vwo en krijgt dan van alle 
lesbrieven bovenstaande onderdelen ter beschikking. Per leerjaar kan hij/zij dan zelf een website 
samenstellen met behulp van een gratis beheermodule waarmee onderdelen geactiveerd of 
gedeactiveerd kunnen worden.  
De belangrijkste veranderingen op een rijtje: 

• M&Oplus is te bestellen voor de bovenbouw havo en/of de bovenbouw vwo, dus niet 
meer per onderdeel, per klas en per lesbrief. 

• Er komt een eenheidsprijs per leerling in de bovenbouw van € 3,-, het systeem wordt 
hierdoor aanzienlijk goedkoper voor leerlingen. 

• Alle bovenstaande onderdelen staan de docent ter beschikking om een website voor een 
bepaald leerjaar samen te stellen. 

• In eerste instantie zijn alle onderdelen gedeactiveerd, met behulp van de beheermodule 
kunnen de onderdelen voor een klas geactiveerd worden. 

• Het is mogelijk om per leerjaar 2 websites te maken, dit kan makkelijk zijn indien er 
bijvoorbeeld in 4 havo 2 docenten werkzaam zijn. 

 
 Beveiligde website 

 
Op de beveiligde website zijn de examens van 2007 in wordformaat geplaatst.  
De volgende overzichten zijn aangepast aan de centrale examens uit 2007: 

• 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. 
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 Enquête uren M&O en Economie 
 
In juni 2007 is een kleine enquête gehouden onder de scholen die werken met de lesbrieven van 
Uitgeverij Stoffels. In de enquête werd gevraagd naar het aantal uren M&O en economie in het 
schooljaar 2007-2008 en daarna. Van de 180 aangeschreven scholen reageerden er 30. Hieronder 
is een lesuur 50 minuten en een studielastuur 60 minuten 
 

M&O 4 havo 5 havo 4 vwo 5 vwo 6 vwo 
Aantal scholen 30 30 26 30 30 
Gemiddeld aantal uren 2,8 3,0 2,1 3,0 3,1 
      
Economie       
Aantal scholen 22 22 23 23 23 
Gemiddeld aantal uren 3,6 3,6 2,4 3,2 3,2 

 
Vroeger was het gebruikelijk op veel scholen om pas in 5 vwo te starten met het vak M&O, daar 
is nu verandering in gekomen. Het aantal scholen dat M&O aanbiedt in 4 vwo is flink toegeno-
men (26 van de 30 scholen, 87%). 
 

M&O 4 en 5 havo 4 t/m 6 vwo 
Gemiddeld aantal uren 5,86 8,17 
Studielasturen 320 440 
Economie   
Gemiddeld aantal uren 7,19 8,83 
Studielasturen 400 480 

 
Als er gelet wordt op de verdeling van de studielasturen heeft M&O relatief gezien ongeveer 
evenveel uren als het vak Economie. Uitgaande van het aantal uren economie en de 
studielastverdeling zou M&O op de havo 5,75 uur en op het vwo 8,09 uur moeten hebben. 
 
De verdeling van de lesuren M&O over de verschillende leerjaren ziet er als volgt uit: 

Aantal 
scholen 

4 havo 5 havo totaal Aantal 
scholen 

4 vwo 5 vwo 6 vwo totaal 

20 3 3 6 13 2 3 3 8 
3 2 3 5 2  4 3 7 
1 3 2 5 1 1 3 4 8 
1 2,67 2,67 5,34 1  3 4 7 
1 3,5 3 6,5 1  4 4 8 
1 2,7 3,6 6,3 1 2 2,67 2,67 7,34 
1 1,8 4,95 6,75 1 3 3 3 9 
1 2,8 2,45 5,25 1 2,25 3 3 8,25 
    1 2 3 4 9 
    1 2,7 2,7 3,6 9 
    1 1,5 2 3 6,5 
    1 2,5 3,6 3,6 9,7 
    1  3 3 6 
    1 3 3 2,5 8,5 
    1 2,45 2,8 2,45 7,7 
    1 3 3 2 8 

1 2,5 3 5,5 1 2 2 3 7 
30 2,83 3,02 5,86 30 2,05 3,03 3,09 8,17 

 
De verdeling van de uren op de havo geeft een eenduidig beeld. De meeste scholen hebben een 
verdeling van 3 uur in 4 havo en 3 uur in 5 havo. Op het vwo heeft 43% van de scholen 2 uur op 
4 vwo, 3 uur op 5 vwo en 3 uur op 6 vwo, bij de rest van de scholen is het beeld niet bepaald 
eenduidig te noemen. 
   


