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Formules bij het CE 
De reactie van de CvTE in de vorige nieuwsbrief van oktober over het al of niet verstrekken van formules bij het 
CE blijkt te snel gegeven te zijn. In het voorjaar 2020 is er overleg tussen CvTE, Cito en het sectiebestuur BE van 
de Vecon in het kader van het zogenaamde ‘klein-onderhoud’ van de Syllabi BE. Pas na dit overleg zal er beslist 
worden over het verstrekken van een formuleblad BE bij het CE. 
 

Enquête Bedrijfseconomie 
De SLO begeleidt gedurende drie jaar de invoering van het nieuwe programma bedrijfseconomie. Om de mening 
van de docenten te peilen heeft de SLO een vragenlijst gemaakt. De enquête zal hoogstwaarschijnlijk een grote 
rol spelen bij een eventuele aanpassing van het programma. U kunt de enquête nog invullen tot en met 18 
december 2019. Klik op enquête.  
 

Docentenwebsite 
Op de docentenwebsite is een overzicht geplaatst van de verdeling van de lesbrieven over het CE en SE.  
Per lesbrief wordt aangegeven of de leerlingen de hele lesbrief moeten kennen of een deel daarvan.  
 
De bestanden met meerkeuzevragen zijn uitgebreid met grote WinToetsbestanden die betrekking hebben op 
alle lesbrieven, hierdoor wordt het makkelijker om met WinToets toetsen te maken.  
 

BE Adaptief  
 
In het schooljaar 2020-2021 is de hele papieren methode ook digitaal beschikbaar in het adaptieve systeem van 
Learnbeat (Dedact BV). Leerlingen kunnen de opdrachten uit de lesbrieven online maken en nakijken. Daarnaast 
is AdaptiefToets hieraan gekoppeld. 
Als docent kunt u naast de lesbrief de volgende items activeren/deactiveren voor de leerlingen (per hoofdstuk) 

• D-toets meerkeuze 
• D-toets open vragen 
• Cases 
• Oefentoets meerkeuze 
• Oefentoets open vragen 
• Trainen 
• Samenvatting 
• Begrippenlijst 
• Leerdoelstellingen  
• Examenopgaven (per lesbrief) 

 

https://nl.research.net/r/evaluatie-BE2019-20


 Verder kunt u de antwoorden inclusief feedback voor een klas of voor bepaalde leerlingen vrijgeven. U kunt 
schuiven met de lesbrieven, de hoofdstukken, de paragrafen, de opdrachten en de vragen. Hierdoor kunt u uw 
eigen volgorde bepalen. U en uw collega’s kunnen zelf hoofdstukken, toetsen enzovoort toevoegen. U kunt uw 
aantekeningen sturen naar de leerlingen. 
Met de presentatiemodule kunt u uw eigen PowerPoint maken en kunt u vragen stellen aan de klas waarbij de 
antwoorden van de leerlingen automatisch in de presentatiemodule verschijnen. Een klassengesprek wordt op 
deze manier natuurlijk heel interessant.  
  
De opdrachten zijn op leerniveau gelabeld volgens het MBTA-principe: memoriseren, begrijpen, toepassen en 
analyseren. Het oefensysteem is adaptief en past zich aan het leerniveau dat de leerling bereikt heeft, aan. Een 
leerling die moeite heeft met memoriseren krijgt veel vragen op dat niveau, een leerling die memoriseren goed 
beheerst, krijgt vragen op een hoger niveau. Leerlingen krijgen, wanneer dat door de docent ingesteld is, meteen 
feedback op een gegeven antwoord. Zo wordt een fout antwoord meteen inhoudelijk gecorrigeerd. Het is ook 
mogelijk om opdrachten op onderwerp te selecteren. 
 
Alle antwoorden en aantekeningen van de leerlingen blijven bewaard zolang het product wordt afgenomen, dus 
in 6 vwo en 5 havo kunnen de leerlingen ook bij hun antwoorden en aantekeningen uit de vierde klas. 
 
Docenten hebben binnen BE Adaptief zicht op de voortgang van iedere leerling afzonderlijk en van de groep als 
geheel. De docent kan ook de resultaten van de klas vergelijken met de scores van het landelijk gemiddelde. Zo 
kan een docent gemakkelijk zien welke opdracht vaak fout wordt beantwoord en dus besproken moet worden. 
 
BE Adaptief is alleen online te gebruiken en is apparaatonafhankelijk.  
Als u zelf wilt zien hoe BE Adaptief werkt dan kunt u een gratis demo aanvragen. 
  

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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