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BesteledenvandesectieBEvandeVECO N ,

Allereerstsprekenw ijallew aarderinguitvoorhetadviesExam enprogram m aBedrijfseconom ie,

O ndernem erschapenFinanciëleZelfredzaam heid.Deinvalshoekvanuithetondernem erschapen

vanuitdeondernem endeleerlingbepleitenw ijaljaren.N ietdew etenschappelijke benaderingvan

destofstaatvooropm aarm eereenbenaderingvanuitdeleerlingdiezelfkeuzesm oetm akenniet

alleennu m aarookinderestvanzijn/haarleven. Bijdiekeuzeszaldeleerlingbedrijfseconom ische

instrum entengebruikendiehijofzijzicheigenheeftgem aaktm etditvak.Degeleerdestofbeklijft

daardoorveelbeterim m ersom keuzestekunnenm akenm oetdeleerlingkennishebbenvande

instrum enten.

Doordebenaderingvanuithetondernem erschapishet netzoalsbijhetvakEconom iem ogelijkom

deconceptentelerenvanuiteencontext. Hetvakw ordtdaardooraantrekkelijkervoorleerlingen.

Dekeuzevandecom m issieom hetboekhoudenniettelatenterugkereninhetprogram m a,w ordt

dooronsvolledigondersteund.Geziendeproblem enronddeinvoeringvanhetvakM &O in1997

zou hetookeennietslim m ezetzijngew eest.Doorhetschrappenvanhetboekhoudenistoen

im m ershetvakgered,hetw astoenteberoepsgerichtentew einiggerichtopalgem ene

ontw ikkeling. Docentendiehetboekhoudentochw illenbehandelenkrijgennu alleruim tedoor

hetalskeuzeonderw erptebehandelen.

Denieuw enaam vanhetvaksluitprim aaanbijdeinhoudvanhetvak,m aarhetisnietm oeilijkom

tevoorspellenhoehetvakw erkelijkgaatheten,nietBedrijfseconom ie,O ndernem erschapen

FinanciëleZelfredzaam heidm aarBedrijfseconom ie.GezienhetartikelvanFonsVernooijinhet

tijdschriftvandeVECO N ,hoopiknietdatdittotproblem engaatleiden.

M aarerzijnookkanttekeningenteplaatsen.Erw ordtteveelstofinhetCEgestopt.Indevolgende

tw eetabellenisdeverdelingoverCEenS Esam engevat.Eniseeninschattinggem aaktvanhet

aantalstudielasturen(S L U ).



HAVO
domein

CE SE SE
de school

beslist over
invulling
globale

eindtermen

A1 Inform atievaardigheden P M

A2 Com m uniceren P M P M

A3 R eflecterenopleren P M P M

A4 S tudieenberoep 4 4

A5 O nderzoeken 12

A6 Benaderingsw ijzen P M

B1 Financiëleredzaam heid 42

B2 O prichtingeenm anszaak 12

B3 Eenm anszaaknaarrechtspersoon 6

B4 P erspectiefopdeorganisatie 3

C1 Interneorganisatie 26 26

C2 P ersoneelsbeleid 16

D1 Investeren 8

D2 Financieren 23

E1 M arketingactiviteiten 5

E2 M arketingbeleid 24

F1 Vastleggeninform atie 46

F2 Kostenvraagstukken,w instvraagstukken 26

G1Verslaggeving 31

H Keuzeonderw erpen 20 20

totaal 241 63 50

O ver320 -241 -63 16 16

T otaalinclover 241 79 66

BeschikbaarCE60% x320 192

BeschikbaarS E40% x320 128 128

T eveelCE 49

T ew einigS E 49 62

CEdeelin% 75,3%

S Edeelin% 24,7%

R ekeninghoudenm ethetfeitdatD1 enE1
eigenlijkverkapteCE-onderdelenzijn:

CEdeelin% 241 + 8+ 5 = 254/320 79,4%

S Edeelin% 20,6%

Bijverdeling 60-40% vanw atoverisoverCEen
S E:

CEdeelin% 241 +8+ 5 + 60% x 16 = 264/320 82,5%

S Edeelin% 17,5%



VWO
domein

CE SE SE
de school

beslist over
invulling
globale

eindtermen

A1 Inform atievaardigheden P M

A2 Com m uniceren P M P M

A3 R eflecterenopleren P M P M

A4 S tudieenberoep 4 4

A5 O nderzoeken 12

A6 Benaderingsw ijzen P M

B1 Financiëleredzaam heid 42

B2 O prichtingeenm anszaak 12

B3 Eenm anszaaknaarrechtspersoon 6

B4 P erspectiefopdeorganisatie 3

C1 Interneorganisatie 37 37

C2 P ersoneelsbeleid 20

D1 Investeren 12

D2 Financieren 31

E1 M arketingactiviteiten 10

E2 M arketingbeleid 24

E3 Consum entensam enleving 4

F1 Vastleggeninform atie 46

F2 Kostenvraagstukken,beheersingsm aatregelen 79

G Verslaggeving 40

H Keuzeonderw erpen 40 40

totaal 319 103 81

O ver440 -319 -103 = 18 18

T otaalinclw atoveris 319 121 99

BeschikbaarCE60% x440 264

BeschikbaarS E40% x440 176 176

T eveelCE 55

T ew einigS E 55 77

CEdeelin% 72,5%

S Edeelin% 27,5%

R ekeninghoudenm ethetfeitdatD1 enE1 eigenlijk
verkapteCE-onderdelenzijn:

CEdeelin% 319 +10 + 12 = 341/440 77,5%

S Edeelin% 22,5%

Bijverdeling 60-40% vanw atoverisoverCEenS E:

CEdeelin% 319 +10 + 12 + 60% x18 = 352/440 80%

S Edeelin% 20%



Kanttekeningenbijdetabellen:

1. T otnu toeishethuidigeM &O eenschoolvoorbeeldvanhoedeverdeling60% CEen40% S E

juistm oetw ordentoegepast.Erisruim tevoordeschool/docentom hetS Ezelfintevullen

(m itserm aarvoldaanw ordtaandeglobaleeindterm envanhetS E). Datbetekentdatde

docenttijdvrijkanm akenom aandachttebestedenaananderezaken,zoals:hetm eedoen

aan(landelijke)m anagem entgam es,hetm eedoenaanhetExam enElem entairBoekhouden

vandeAssociatievoorP raktijkexam ens,hetm eedoenaan(International)Businessschool,

hetdoenvanexperim enten(zoalsbijhetvakeconom ie),hettoepassenvannieuw e

lesideeën[deS tichtingDeVro(uw e)lijkeEconom enishierm eebezig],hetm eedoenaan

digitaleontw ikkelingenophetgebiedvanadaptiefleren,enz,enz.

Kortom docenten/scholenhebbennu deruim tevoorandereinvullingenenhettoepassen

vannieuw eonderw ijsontw ikkelingen.Hetvoorgesteldeprogram m atim m erthetS E-

program m azow athelem aaldicht.DeCE-onderdelenzijnzoom vangrijkdaterzelfsS E-uren

m oetenw ordenovergeheveldvanhetS EnaarhetCE.Bovendienzijnsom m igeCE-

onderdelen(D2 enE2,E3)gebaseerdopS E-onderdelen(D1 enE1),w aardoorinfeitehetS E

verplichtw ordtingevulddoordestofdiebijhetCEaandeordekom t.Hiergaathetnieuw e

program m azijnboekjetebuiten,im m ershetbevoegdgezaggaatoverdeinvullingvanhet

S E.

2. Inhetadviesvandevernieuw ingscom m issiestaanenkelefouten

 O pbladzijde35 staatdatdom einB getoetstw ordtophetCE.Enindienhetbevoegd

gezagdaarvoorkiestdankanhetookophetS Egetoetstw orden.Detabelopblz76

paragraaf1.5 isonjuist(hetisdetabelvanblz86)opblz76 m oetstaanB1 t/m B4 bij

hetCE.BijhetS Em oetnietsstaan.Hetverplichtstellenvaneendom einbijhetCEen

hetS Ekannatuurlijkniet.Hetzou betekenendathetCvT EhetS Eopdescholenvoor

eengrootdeelgaatinvullen.

 Verderstaaternogeenfoutopblz50 bijpunt4.DevakhandreikinggaatoverhetS E

ennietoverhetCE.Dom einB behoorttothetCEenzaldusnietdoordeS L O m oeten

w ordenuitgew erktm aardoordesyllabuscom m issie.

3. DeO nderw ijsraadheeftkortgeleden(m ei2014)eenrapportuitgebrachtw aaringepleit

w ordtvoorm eerruim tevoordedocent/school:lerarenenschoolleiderszoudenm eer

invloedm oetenkrijgenopdesam enstellingvanhetlesprogram m a.Volgensderaadm oet

onderw ijsvernieuw ingvanonderafkom en,erisnu tew einigruim tevoorinitiatiefrijke

docenten.Hetvoorgesteldeexam enprogram m aisinhoudelijkprim am eteenm ooie

invalshoek(ondernem erschapenfinanciëlezelfredzaam heid)m aarhelaasishetprogram m a

helem aaldichtgetim m erdendanm etnam ehetschoolexam en.W ijvrezendatw ede

kom ende10 à20 jaarm eteentezw aarsturendprogram m azonderruim tevoorvernieuw ing

kom entezittenalsditadviesongew ijzigdw ordtopgevolgddoordestaatssecretaris.

4. Daarnaastvoorzienw ijdiverseafstem m ingsproblem en.Desyllabuscom m issie(infeitede

CvT E)w erktdeeindterm envande(sub)dom einenvanhetCEuit,deS L O doetdatinhaar

handreikingvoordeeindterm envande(sub)dom einenvanhetS E.Volgensdevoorgestelde

verdelingvande(sub)dom einenoverCEenS EkandeS L O alleennogm aareenechte

handreikingschrijvenvoorC1 enw atsuggestiesdoenvoorH.Deinvullingvandeeindterm en

D1 enE1 kandeS L O w elterhandnem enm aarw ordtinfeitegedicteerddoorde

(sub)dom einenvanhetCEendusdoordesyllabuscom m issie(CvE).



5. Eenheleboeleindterm enzijnnognietingevuld,hetstaatnognietvasthoevererm oet

w ordeningegaanopbepaaldeeindterm en.Eensyllabuscom m issiezaluitsluitselm oeten

geven.O m m aarietstenoem enm etbetrekkingtotdiepgang:

 BijD1 w ordtzow elbijhavoalsvw odenettocontantew aardem ethodegenoem d,

betekentditdatleerlingenookdecontantew aardevaneenrentem oetenkunnen

berekenen(ofm oetenzedebedragenstukvoorstukuitrekenenendansom m eren).

Havo-leerlingenhoevennu geenrententekennen.N u isditeenvoorbeeldvaneen

eindterm diebehoorttotdeS E-stofenduszelfkanw ordeningevulddoorde

uitgeveren/ofdeschool.M aarbijdeeindterm envoorhetCEzijnnatuurlijkook

voorbeeldentegeven.

 Deeindterm definanciëleenw ettelijkeconsequentiesvantrouw en,scheiden,erven

enschenkenberedenerenenhetm akenvan financieelonderbouw dekeuzes.O ver

zo’neindterm kunje10 bladzijdenschrijvenm aarook100 bladzijden.

 In2007w erddeterm industriëleondernem inggeschraptuithetexam enprogram m a.

Industriëleenam bachtelijkeondernem ingenw erdenvoortaan

productieondernem ingengenoem dendehandelsondernem ingenw erdenniet-

productieondernem ingengenoem d.Hetadvieskeertw eerterugnaardesituatievan

voor2007enzegtverderdatdeindustriëleondernem ingnietaandeordekom tin

hetprogram m a.InfeitebetekentditdatF2 (vw o)gekoppeldw ordtaaneen

am bachtelijkeondernem ing.

Devoorgesteldeinvoeringsdatum 1-8-2017 isw elheelergvroeg.Eerstm oetergew achtw ordenop

deaanvaardingvanhetadviesdoordestaatssecretaris.Daarnam oetergew achtw ordenop de

syllabuscom m issie,voordatdieklaariszalhetopzijnvroegstm ei/juni2015 zijn.Deboekenzullen

ookgedrukt/gelayoutm oetenw ordenendefoldersvooreennieuw em ethodezulleneind2016 klaar

m oetenzijn.Danhebbenschrijversdetijdvanseptem ber2015 totoktober/novem ber2016 om een

nieuw em ethodeteschrijven.Entegenw oordigbestaateenm ethodenietalleenuiteenboekm aar

ookuittoetsm ateriaal,diversew ebsitesenz.

Hetnieuw eexam enprogram m alijktonsgoedhaalbaar.Debenaderingsw ijzevanuit

ondernem erschapenfinanciëlezelfredzaam heid isinteressantvoordocentenleerling.HetCE-

program m aisechterveeltezw aar,scholenzijnongeveer80% vanhuntijdkw ijtaanhetCE.Het

nieuw eexam enprogram m ahoudtzichnietaande60% -40% -regelendatisjam m er.Im m ers

vernieuw ingkom tm eestalvanonderafennietvanbovenaf.Geefdocentenenscholenderuim teen

tim m erhetS Eniethelem aaldichtdoorbijnaalledom einen‘verplicht’ testellen.Kortom hevelCE-

dom einenovernaarhetS Ezodatscholenluchtkrijgen.

W ijzoudenhetoverigenszeeropprijsstellenindienP rof.ArnoudBootdeontw ikkelingenrondom
hetexam enprogram m ablijftvolgen,ditom ervoortew akendatdeessentievanhetnieuw e
program m abehoudenblijft.

M etvriendelijkegroet,

L ucR eprielsenHuibS toffels


