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Informatiebijeenkomst Utrecht 
 
Op donderdag 8 februari 2018 van 15.00 tot 17.00 uur is er een informatiebijeenkomst in Utrecht. 
De nieuwe methode wordt op die bijeenkomst nader toegelicht. Aan de orde komen: 

• kenmerken methode 
• opzet methode 
• nieuwe onderwerpen, geschrapte onderwerpen 
• verdeling lesbrieven over CE en SE 
• volgorde lesbrieven 
• wat bestellen voor 4 havo en/of 4 vwo 
• docentenwebsite 
• bedrijfseconomieplus (totaal) en bedrijfseconomieplus docent 
• AdaptiefToets 

Als u de bijeenkomst wilt bijwonen, stuur dan een e-mail naar Uitgeverij Stoffels onder vermelding van uw naam 
en school. 
 

Nieuwe lesbrieven 
 
Eind volgende week zijn er vijf nieuwe lesbrieven en bijbehorende uitwerkingenboekjes leverbaar. 

• Onderneem-het-zelf Havo/Vwo 
• Investeren Havo 
• Circulair Ondernemen Havo 
• Investeren Vwo 
• Circulair Ondernemen Vwo 

Voor bestellingen kunt u gebruik maken van het bestelformulier. 
 

Lesbrief Onderneem-het-zelf 
 
Met behulp van de lesbrief ‘Onderneem-het-zelf’ kunnen de leerlingen zelf een onderneming starten en een 
ondernemingsplan schrijven. De lesbrief kan steeds van stal gehaald worden als leerlingen een bepaald 
onderdeel van de stof gehad hebben. Zo kunnen leerlingen pas een marketingplan schrijven als ze de lesbrief 
‘Marktverovering’ hebben gehad, ze kunnen pas een liquiditeitsbegroting maken als ze de lesbrief ‘Bedrijf 
Starten’ hebben gehad enzovoort. De eerste twee hoofdstukken van Onderneem-het-zelf gaan over 
‘effectuation’ en  kunnen eventueel worden ingezet als keuzeonderwerp. De lesbrief kan op heel veel manieren 
ingezet worden, in het volgende schema worden enkele mogelijkheden gegeven. 
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VECON studiedag 2018 
 
Op donderdag 22 maart organiseert de VECON een studiedag op de Fontys Hogeschool te Tilburg. Er zijn nogal 
wat workshops die interessant zijn voor het vak Bedrijfseconomie. Klik voor informatie op programma. 
 

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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Archief nieuwsbrieven 

Onderneem-het-zelf

zelf bedrijf oprichten

m.b.v. effectuation een bedrijf 
oprichten H1 en H2

of
alternatieve cases gebruiken, 

deze laten zien hoe een  
ondernemingsplan gemaakt kan 

worden

daarna ondernemingsplan 
schrijven H3

m.b.v. cauasation een 
bedrijf oprichten H3

of
alternatieve cases gebruiken, 

deze laten zien hoe een  
ondernemingsplan gemaakt 

kan worden

daarna ondernemingsplan 
schrijven H3

geen bedrijf oprichten

alternatieve cases gebruiken, 
deze laten zien hoe een  

ondernemingsplan gemaakt 
kan worden
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