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 M&O-plus vernieuwd 
 

Met M&O-plus kunt u met enkele muisklikken een website maken voor de leerlingen van een of 
meer klassen. In het huidige systeem geeft u aan wat u wilt bestellen (uitwerkingen, 
samenvattingen, enz) en voor welke lesbrieven u dat wilt. Volgend schooljaar hoeft u alleen nog 
maar te kiezen tussen M&O-plus voor de bovenbouw havo en/of de bovenbouw vwo. Wanneer 
u bijvoorbeeld M&O-plus bestelt voor de bovenbouw havo dan krijgt u alle onderdelen van alle 
havo-lesbrieven tot uw beschikking. 
De volgende onderdelen zijn per lesbrief beschikbaar om te activeren op de website van een klas: 
- De uitwerkingen van de opdrachten uit de lesbrieven gerangschikt per hoofdstuk. Leerlingen 

kunnen de uitwerkingen online raadplegen en niet printen. 
- Samenvattingen incl. begrippenlijst en formules gerangschikt per hoofdstuk. Printbaar. 
- Meerkeuzevragen die online gemaakt kunnen worden. Leerlingen kunnen hun score en hun 

foute antwoorden bekijken. 
- Antwoorden op de diagnostische toetsen uit de lesbrieven. Leerlingen kunnen de antwoorden 

online raadplegen en niet printen. 
- Uitwerkingen van de cases uit de lesbrieven. Leerlingen kunnen de antwoorden online 

raadplegen en niet printen. 
- Examenopgaven gerangschikt per lesbrief. Printbaar. 

 
Omdat leerlingen in dit systeem kunnen beschikken over samenvattingen en de examenopgaven 
van 2000 t/m 2007 gerangschikt naar lesbrief is de aanschaf van een examenbundel overbodig. 
 
Nieuw zijn de uitwerkingen van de cases uit de lesbrieven, de uitwerkingen van De Boekhoud-
module en de examenopgaven gerangschikt naar lesbrief.  
 
Het plussysteem gaat volgend schooljaar slechts 3 euro per leerling per leerjaar kosten en is 
daarmee voor vwo-leerlingen even duur als de aanschaf van uitwerkingenboekjes en voor havo-
leerlingen zelfs goedkoper. Bovendien bevat het plussysteem veel meer informatie dan alleen de 
uitwerkingen. 
In de afgelopen jaren is overigens wel gebleken dat docenten en leerlingen het toch prettig vinden 
als er enkele uitwerkingenboekjes in de klas aanwezig zijn. 
 
Er is een proefschool aangemaakt. U kunt bij deze proefschool slechts beschikken over de 
bestanden van de eerste twee hoofdstukken van twee lesbrieven per onderwijssoort. Bij invoering 
van het systeem op uw school heeft u natuurlijk de beschikking over de bestanden van alle 
lesbrieven. 
Indien u het plussysteem van deze proefschool wilt bekijken, stuur dan een e-mail naar 
info@uitgeverijstoffels.nl onder vermelding van: 
- Uw e-mailadres (voor de toezending van de inlogcodes) 
- Naam van de school 
- Naam contactpersoon 
- Bovenbouw havo en/of bovenbouw vwo 
- Aantal leerlingen M&O in de bovenbouw havo en/of het aantal leerlingen M&O in de 

bovenbouw vwo 
 
Na aanmelding ontvangt u op korte termijn per e-mail de inlogcodes voor het nieuwe 
plussysteem. 

 



  
 Examen Elementair Boekhouden (PEB) 

 
De Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens heeft een speciaal examen ontwikkeld 
voor havo- en vwo-leerlingen met M&O in hun pakket. Het examen heet Elementair Boekhouden 
(PEB). De enige voorkennis waarvan het examen uitgaat, is de bedrijfseconomische kennis zoals 
die bij het vak M&O op de havo aan de orde komt. Het examen bestaat uit een kolommenbalans 
met voorafgaande journaalposten, een opgave met journaalposten en een (keuze)opgave over 
grootboekrekeningen, dagboeken, balans etc. Bij de laatste opgave is het ook mogelijk om te kiezen 
voor de computervariant, er worden dan vragen gesteld over de schermen van het boekhoud-
programma AccountView. 
 
Het examenprogramma kunt u downloaden van de website van de Associatie: www.associatie.nl. 
Op die website staan ook twee proefexamens die u kunt downloaden. Het examengeld bedraagt 65 
euro. Het examen wordt elk jaar afgenomen op de eerste dinsdagmiddag na de laatste 
voorjaars/carnavalsvakantie. Het examen duurt 3 uur en wordt nagekeken door de Associatie. 
Wanneer zich ten minste 20 leerlingen hebben aangemeld op een school, dan kan het examen op de 
eigen school worden afgenomen. 
 
Deelname lijkt voor leerlingen interessant. Wellicht zijn er op uw school mogelijkheden in de vrije 
ruimte om de leerlingen voor te bereiden op dit examen. Of misschien kunt u iets regelen met de 
leerlingen buiten de reguliere lestijd. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de voorbereiding voor 
en de deelname aan dit examen ten koste gaat van de M&O-uren.  

 
 Aanvulling Boekhoudmodule Havo/Vwo 

 
Naar aanleiding van het nieuwe examen Elementair Boekhouden is er een aanvulling geschreven op 
de lesbrief De Boekhoudmodule Havo/Vwo. Helaas was de lesbrief al gedrukt voor het komende 
schooljaar. Indien u uw leerlingen wilt voorbereiden op het examen Elementair Boekhouden met 
De Boekhoudmodule dan wordt de aanvulling gratis ter beschikking gesteld. Neem even contact op 
dan zorgen wij voor spoedige levering van de aanvulling. 
De aanvulling en de uitwerkingen kunt u ook vinden onder de knop Diversen op de beveiligde 
website. Daarnaast zullen de uitwerkingen van de aanvulling ook worden opgenomen in M&O-
plus. 

 
 Gratis schoolboeken 

 
Het wetsvoorstel betreffende de 'gratis' schoolboeken is door de Eerste Kamer aanvaardt. De 
regeringspartijen (minus 1 PvdA-lid) en de SGP stemden voor, de rest van de Eerste Kamer was 
tegen. De tegenstemmers zijn bezorgd over het feit dat docenten niet langer de boeken kunnen 
kiezen die ze willen hebben. De staatssecretaris bestrijdt dit en zegt zelfs dat docenten de boeken 
met ISBN-nummer kunnen noemen in de aanbesteding. Waarschijnlijk zullen rechtszaken hierin 
meer duidelijkheid moeten brengen. Van Bijsterveldt heeft toegezegd dat scholen de kosten van 
rechtszaken als gevolg van de Europese aanbesteding kunnen verhalen op het rijk.  
Een manier om het probleem van het expliciet noemen van de boeken in de aanbesteding te 
omzeilen is het aanbesteden van de leveringsvoorwaarden. Er wordt dan aanbesteed op zulke zaken 
als korting op de consumentenprijs, levertijd, recht op retour, alles kunnen leveren etc. De partij 
met de beste leveringsvoorwaarden krijgt de opdracht. Vervolgens presenteert de school de 
boekenlijst en krijgen de docenten precies de boeken die ze willen hebben. Essentieel in zo'n 
aanbesteding is natuurlijk de voorwaarde dat de winnende partij alles (100%) moet kunnen leveren, 
want anders is het mogelijk dat de docent niet de methode krijgt die hij of zij wenst. 
 


