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 Gratis schoolboeken 
 
Op dinsdag 11 maart wordt het debat over de gratis schoolboeken voortgezet. Alle 
oppositiepartijen zijn nu tegen het plan van de staatssecretaris. CU en CDA zijn uitgesproken 
voorstander van het plan, de PvdA twijfelt nog maar is ook gebonden aan het coalitieakkoord. 
Wij zijn geen voorstander van het plan omdat docenten niet langer hun eigen methode kunnen 
kiezen. Door de LWEO zijn drie brieven geschreven aan de leden van de vaste commissie voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de derde brief wordt een alternatief plan geschetst. Indien 
u interesse heeft in deze brieven dan kunt u terecht op de openingspagina van de website van de 
LWEO. 
 
http://www.lweo.nl/602.html 
 
Indien u zelf kamerleden wil benaderen: alle e-mailadressen van de leden van de Tweede Kamer 
kunt u vinden op www.tweedekamer.nl. Daar kunt u ook de verslagen vinden van het debat van 
afgelopen donderdag. Het debat van aanstaande dinsdag kunt u via deze website live volgen. 
 

 Eenmanszaak Deel 2 Havo 
 
Van De Eenmanszaak Deel 2 havo verschijnt volgend schooljaar een nieuwe 4e druk. De 
belangrijkste verandering is dat bij de nettowinstopslagmethode de werkelijke inkopen altijd 
gelijk zijn aan de werkelijke afzet, dit naar aanleiding van de verandering in het 
examenprogramma. Dit betekent dat havo-leerlingen niet meer te maken hebben met 
voorraadmutaties. Een door ons lang gekoesterde wens gaat daarmee in vervulling, we hebben 
hiervoor meerdere keren gepleit bij het herschrijven van het examenprogramma. Hopelijk 
verdwijnt dit binnenkort ook in het examenprogramma vwo. Behandeling van het 
relevantiebeginsel hoort volgens ons niet thuis op de middelbare school. Ons standpunt wordt in 
de vwo-lesbrief uit de doeken gedaan. Verder is de lesbrief al aangepast aan het nieuwe hoge 
btw-tarief van 20% dat van kracht wordt op 1 januari 2009. 

 
 Vakdossier Management & Organisatie 

 
Op de website van de SLO kunt u het nieuwe vakdossier van M&O downloaden. 
 
http://www.slo.nl/themas/00300/ 
 
In het vakdossier staan de resultaten van de enquête die de SLO gehouden heeft onder 140 
docenten. Volgens ons is de enquête veel te vroeg gehouden omdat docenten bij het invullen van 
de enquête nog nauwelijks ervaring hadden met het vernieuwde programma en dan met name met 
de nieuwe invulling van het SE (Organisatie & Personeel en Marketing & Logistiek). En er zullen 
ook docenten bij zijn geweest die nauwelijks ervaring hadden met het tot 2008 van het CE 
uitgesloten onderdeel van de niet-commerciële organisaties. Een onderwerp dat in de methode 
van Uitgeverij Stoffels uitgebreid aan de orde komt. Sommige conclusies in het rapport vinden 
wij daarom voorbarig. Een nieuwe enquête na het eerste vernieuwde centraal examen vwo in 
2010 juichen wij toe. 
 


