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Conceptsyllabi Bedrijfseconomie
De syllabuscommissie, onder verantwoordelijkheid van de CvTE, heeft een conceptsyllabus voor het centraal
examen Havo Bedrijfseconomie 2020 en een conceptsyllabus voor het centraal examen Vwo
Bedrijfseconomie 2021 ontwikkeld. De SLO zal een handreiking voor een mogelijke invulling van het
Schoolexamen Bedrijfseconomie maken. De methode van Uitgeverij Stoffels wordt uiteraard aangepast aan
het nieuwe examenprogramma. De conceptsyllabi kunt u downloaden van de website van de CvTE.
De syllabi voldoen beide niet aan de regel dat de studielasturen volgens de 60%-40%-regel verdeeld dienen te
worden over respectievelijk het CE en het SE. Volgens deze regel is op de havo 60% van 320 = 192 uur
beschikbaar voor het CE en de rest voor het SE (128 uur). Volgens onze inschatting is voor het behandelen van
de CE-stof op de havo ongeveer 80% van de studielasturen nodig en blijft er nog maar ongeveer 60 uur over
voor het SE. Van die 60 uur dient 20 uur ingeruimd te worden voor 2 keuzeonderwerpen.
Voor het vwo geldt ongeveer hetzelfde. Volgens de 60%-40%-regel is op het vwo 60% van 440 = 264 uur
beschikbaar voor het CE en de rest voor het SE (176 uur). Volgens onze inschatting is voor het behandelen van
de CE-stof op het vwo ongeveer 80% van de studielasturen nodig en blijft er nog maar ongeveer 88 uur over
voor het SE. Van die 88 uur dient 40 uur ingeruimd te worden voor 2 keuzeonderwerpen.
December 2014 is er een brief over deze materie gestuurd naar de Vecon.

Veldraadpleging Bedrijfseconomie
Tussen 10 december 2015 en 10 januari 2016 organiseert het CvTE een veldraadpleging om te polsen of de
conceptsyllabi duidelijk zijn, voldoende informatie bevatten ter voorbereiding op de CE's en een adequate
uitwerking geven van het CE-deel van het examenprogramma.
De resultaten van deze veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabi
die volgens planning gepubliceerd zullen worden in het voorjaar van 2016. Deze veldraadpleging heeft alleen
betrekking op de conceptsyllabi en niet op het examenprogramma. Indien u zich wilt aanmelden klik op
Veldraadpleging.

Docentenwebsite
Op de docentenwebsite zijn de examens van 2015 in pdf- en wordformaat geplaatst.
De volgende overzichten zijn aangepast aan de centrale examens uit 2015:
 gebruikte formules in examens havo en vwo;
 indeling van de examenopgaven naar lesbrief en hoofdstuk;
 indeling van de examenopgaven naar onderwerp;
 indeling case-opgaven CE naar lesbrief;
 puntenverdeling van de examens over de hoofdstukken van de lesbrieven.

De overzichten zijn te vinden onder de knop Divers.
Informatie over de docentenwebsite

Nieuwe 7e druk Lesbrief Rekenwonder H/V
In verband met het verschijnen van Excel 2016 verschijnt er in het voorjaar 2016 een nieuwe zevende druk van
Het Rekenwonder.
De oude drukken van Het Rekenwonder blijven dit en komend schooljaar leverbaar voor scholen die nog
werken met een oudere versie van Excel.
 Rekenwonder H/V 6e druk voor Excel 2013
 Rekenwonder H/V 5e druk voor Excel 2010
 Rekenwonder H/V 4e druk voor Excel 2007
Informatie over Het Rekenwonder

Bundel Management & Organisatie
De Stichting De Vrolijke Economen heeft nu ook voor M&O een bundel
gemaakt met 20 lesideeën. Ook tijdens de M&O-lessen is het nuttig om in de
les te variëren met de didactiek of de samenwerkingsvorm. Deze bundel is
gemaakt om docenten te inspireren en ondersteunen in het uitvoeren van
activerende opdrachten ín of buiten het klaslokaal. De leerlingen leren
hierdoor dat M&O-onderwerpen toe te passen zijn op vele situaties. Maar
ook leren ze: handigheidjes om stof te onthouden, addertjes onder het gras
vinden, keuzes beargumenteren, fouten maken, ordenen van gegevens en
bronnen hanteren. Allemaal erg belangrijk om te kunnen leren. De
belangrijkste les is misschien wel dat je ook plezier kunt hebben terwijl je
leert! Voor meer informatie klik op de afbeelding hiernaast.
De bundel kost € 35 euro excl. verzendkosten en kan besteld worden bij de
LWEO. Indien u de M&O-bundel wilt bestellen, stuur dan een e-mail naar:
postbus@lweo.nl.

Afmelden nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief van Uitgeverij Stoffels niet meer ontvangen? Mail dit dan naar info@uitgeverijstoffels.nl
met als onderwerp "afmelding nieuwsbrief Uitgeverij Stoffels".
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