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Nieuwe methode bedrijfseconomie 
 
In 2018 start het vak Bedrijfseconomie (ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid) in klas 4 havo en 4 
vwo. Het eerste examen is voor de havo in 2020 en voor het vwo in 2021.  
De eerste vier lesbrieven van zowel de havo- als de vwo-methode zijn leverbaar. 
 
    Havo Vwo 

    Studielasturen Lesuren1) Studielasturen Lesuren1) 

   Financiële Zelfredzaamheid CE/SE 40 31 49 39 

   Bedrijf Starten CE/SE 49 39 50 40 

   Personeelsbeleid en Interne Organisatie CE/SE 34 25 38 30 

   Marktverovering CE/SE 23 17 24 18 

   Onderneem-het-zelf CE/SE 20 17 20 17 

   Investeren Havo SE 7 5 8 6 

   Financiering en Verslaggeving CE ± 50 ± 38 ± 63 ± 46 

   De Dienstenonderneming CE ± 52 ± 38 ± 68 ± 50 

   Totaal (excl. keuzeonderwerpen)   275 210 320 246 

  Keuzelesbrieven           

   Circulair Ondernemen SE 10 6 14 9 

   Bedrijfseconomie@home SE ± 10 ± 6 ± 20 ± 12 

   Het Rekenwonder SE 6 5 6 5 

   Totaal   301 227 360 272 

   Niet ingevuld   19 -20 2) 80 7 2) 

   Totaal beschikbaar   320 207 440 279 
1) Havo: 36 x 3 + 33 x 3 = 207      Vwo: 36 x 2 + 36 x 3 + 33 x 3 = 279 
2) Er wordt verondersteld dat leerlingen alle cases maken, doen ze dat niet dan houden ze tijd over. 
 



De methode bestaat uit tien lesbrieven, waarvan er op dit moment twee bestemd zijn voor de twee verplichte 
keuzeonderwerpen. Financiële zelfredzaamheid komt aan de orde in de gelijknamige lesbrief en in de 
keuzelesbrief ‘Bedrijfseconomie@home’. Ondernemerschap staat centraal in de lesbrieven ‘Bedrijf Starten’ en 
‘Onderneem-het-zelf’. In ‘Onderneem-het-zelf’ moeten 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. 
  

Door te werken met lesbrieven is de methode zeer flexibel en kan elke school zijn eigen volgorde van 
behandeling bepalen. Leerlingen kunnen met papieren lesbrieven werken maar het is ook mogelijk om te werken 
met bewerkbare digitale pdf’s (Bedrijfseconomieplus totaal). Bij deze pdf’s blijven alle aantekeningen van 
voorgaande jaren bewaard.  
 
Naast de methode is er een adaptief toetssysteem (AdaptiefToets), waarmee leerlingen diagnostische toetsen 
kunnen maken. Het systeem zorgt ervoor dat leerlingen automatisch naar een steeds hoger leerniveau worden 
gebracht: memoriseren → begrijpen → toepassen → analyseren. 
 
Op de website treft u meer informatie aan over de nieuwe methode.  
U kunt ook de folder raadplegen. 
Voor bestellingen kunt u gebruik maken van het bestelformulier. 
Op de website staat verder een uitgebreid lessenplan havo, lessenplan vwo en informatie over de volgorde, 
welke lesbrieven in welk leerjaar, wat bestellen voor 4 havo en wat voor 4 vwo, verdeling over CE en SE. 
 
 

AdaptiefToets 
 
Er komt een digitaal adaptief toetssysteem genaamd: AdaptiefToets. Dit is een aanvulling op de lesmethode 
(papieren of digitale lesbrieven). In dit oefentoetssysteem zijn per hoofdstuk de vragen van de zelftesten uit de 
lesbrieven opgenomen. Er zijn open en gesloten oefentoetsopgaven toegevoegd, plus extra 
trainingsopdrachten.  
 
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. 
 
Docenten hebben een grote vrijheid in wat ze in het systeem aan hun leerlingen aanbieden. Bijvoorbeeld, een 
docent kan hoofdstukken of paragrafen verschuiven of er voor kiezen om bepaalde leerlingen wel de 
uitwerkingen te geven en andere leerlingen niet. Ook kan de docent of een groep docenten van een school eigen 
materiaal toevoegen aan het systeem. 
 
Docenten hebben binnen AdaptiefToets zicht op de voortgang van iedere leerling afzonderlijk en van de groep 
als geheel. De docent kan ook de resultaten van de groep vergelijken met de scores van het landelijk 
gemiddelde. Zo kan een docent gemakkelijk zien welke opdracht vaak fout beantwoord wordt en dus besproken 
moet worden. 
 
AdaptiefToets is alleen online te gebruiken en is device-onafhankelijk. 
 

https://www.uitgeverij-stoffels.nl/
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/1616-2/
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/bestellingen/
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/havo-bedrijfseconomie/lessenplanstudieplan/
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/vwo-bedrijfseconomie/lessenplanstudieplan/
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/havo-bedrijfseconomie/1655-2/
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/vwo-bedrijfseconomie/volgorde-lesbrieven-vwo/


Bedrijfseconomieplus Totaal 
 
Bedrijfseconomieplus Totaal is een nieuw product. Het bestaat uit Bedrijfseconomieplus (voorheen M&Oplus) 
inclusief de lesbrieven in digitale vorm. De papieren lesbrieven zijn een-op-een omgezet naar digitale lesbrieven. 
Het systeem is alleen online te gebruiken en is device-onafhankelijk. Leerlingen kunnen in de digitale lesbrief 
tekst onderstrepen, markeren, zaken toevoegen, lijnen in grafieken trekken, tabellen invullen, pijlen trekken, 
plaatjes uploaden e.d. Ze kunnen de antwoorden op de opdrachten noteren, ze kunnen aantekeningen maken. 
Ze kunnen de aantekeningen van de docent overnemen. Kortom ze hebben geen papieren lesbrief meer nodig.  
  
Wanneer ze naar de volgende klas gaan, dan kunnen ze hun digitale lesbrief (met alle aantekeningen) van het 
vorige schooljaar  gewoon raadplegen. Zolang het product door de leerling wordt afgenomen blijven alle 
aantekeningen beschikbaar.  
  
De docent kan uiteraard zijn/haar eigen aantekeningen noteren in de digitale lesbrief. Als de laptop of de tablet 
wordt aangesloten op de beamer of het digitale schoolbord kan de docent inzoomen op tekst, grafieken en 
tabellen; tekst markeren en onderstrepen; pijlen trekken in de tekst of in grafieken.  
 

Bedrijfseconomieplus Docent 
 
Docenten die Bedrijfseconomieplus Totaal niet bestellen voor hun leerlingen maar toch de digitale lesbrieven als 
docent tot hun beschikking willen hebben, kunnen Bedrijfseconomieplus Docent bestellen. 
Hiermee krijgen alle docenten van een school de beschikking over alle digitale lesbrieven. Als de laptop of de 
tablet wordt aangesloten op de beamer of het digitale schoolbord kan de docent inzoomen op tekst, grafieken 
en tabellen; tekst markeren en onderstrepen; pijlen trekken in de tekst of in grafieken. Zolang een school het 
product afneemt, blijven alle aantekeningen van vorige schooljaren beschikbaar. 
 

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 
• 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. 
 

Examenverslag CITO 
 
Elk jaar publiceert het CITO een applicatie waarin alle resultaten van de centrale examens van alle vakken staan. 
Met de applicatie kunt u zelf bepalen welke examenresultaten van welk(e) vak(ken) u wilt zien. De applicatie 
maakt gebruik van Excel en werkt alleen indien u in Excel de macrobeveiliging op laag of op macro's inschakelen 
zet. De applicatie vindt u op de website van het CITO.   
 
Klik op applicatie, daarna op openen, op toevoegen, vink aan havo en/of vwo en vink ten slotte de vakken aan 
waarvan u de examenresultaten wenst te bekijken. 

mailto:info@uitgeverijstoffels.nl?subject=aanmelding%20informatiebijeenkomst%208-2-2018%20Utrecht
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/examenverslagen/resultaten_examen
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/examenverslagen/resultaten_examen


Enquête resultaten centraal examen 
 
Elk jaar wordt er een enquête gehouden onder de scholen die werken met de lesbrieven van Uitgeverij Stoffels.  
Er wordt steeds gevraagd naar de cijfers voor het Centraal Examen eerste tijdvak. De cijfers van het 
schoolexamen zijn met opzet buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten van de enquête worden steeds 
vergeleken met de landelijke cijfers die afkomstig zijn van het Examenverslag van het CITO.   
 
De resultaten van de leerlingen die werken met de lesbrieven van Uitgeverij Stoffels zijn ook dit jaar weer goed. 
Havo: gemiddeld cijfer 6,7 en percentage onvoldoende 9,3%, landelijk 6,2 en 23,2%. Vwo: gemiddeld cijfer 6,5 
en percentage onvoldoende 23,3%, landelijk 6,2 en 25,7%. Klik op de link voor alle resultaten: tabel resultaten 
enquête.   
 
In alle jaren zijn zowel bij havo als vwo de cijfers hoger en is het percentage onvoldoendes lager dan het landelijk 
gemiddelde. De methode doet het beduidend beter dan de gezamenlijke concurrentie. Opvallend is dat de met 
de methode behaalde resultaten bij het centraal examen ongeveer hetzelfde zijn bij havo en vwo. 
 
 

Toename keuze voor M&O 
 
In de tabel met de examenresultaten is te zien dat het aantal leerlingen dat M&O in het pakket heeft flink is 
gestegen. In 2007 werd M&O keuzeprofielvak, het effect hiervan wordt op de havo voor het eerst zichtbaar in 
het aantal leerlingen dat examen doet in 2009. In 2008 werd voor het laatst examen gedaan door de lichting met 
M&O in de vrije ruimte. Sinds 2008 is het aantal leerlingen met M&O toegenomen met 45,3%. 27,4 procentpunt 
hiervan is het gevolg van de groei van het totale aantal leerlingen dat naar de havo gaat (en deels niet naar het 
VMBO). De rest is te verklaren uit het feit dat M&O keuzeprofielvak is geworden. De toename is voornamelijk 
ten koste gegaan van het vak Aardrijkskunde. Het aantal leerlingen met aardrijkskunde had in de periode 2008-
2017 eigenlijk moeten groeien met 27,4% maar is ongeveer gelijk gebleven.  
 
Op het vwo speelt dit keuzeprofielvakeffect een jaar later omdat in 2009 nog de oude lichting examen deed. Het 
aantal leerlingen met M&O in het pakket nam sinds 2009 toe met 25,3%, terwijl het aantal vwo-leerlingen dat 
examen deed toenam met 8,4%. Ook op het vwo ging dit vooral ten koste van het vak aardrijkskunde, het aantal 
leerlingen met aardrijkskunde nam af met 14,3% en had eigenlijk moeten toenemen met 8,4%. 
 
 

Waardering examen M&O door docenten 
 
In het examenverslag van het CITO staan ook de resultaten van een enquête naar het oordeel van docenten over 
de moeilijkheidsgraad van het examen, de lengte van het examen en de aansluiting bij het gegeven onderwijs. 
De resultaten kunt u vinden op de website van het CITO.  
 
Het examen M&O havo 2017 werd door 5% van de docenten als moeilijk ervaren, door 59% niet te moeilijk of 
niet te makkelijk en door 35% makkelijk gevonden. De N-term van 0,3 lijkt hiermee in overeenstemming. Het 
percentage onvoldoende van 23,1 ligt dicht in de buurt van het gemiddelde over de laatste 18 jaar van 23,7%. De 
lengte van het examen werd door 70% als precies goed ervaren, maar 29% vond het te lang. De inhoudelijke 
aansluiting op het gegeven onderwijs werd door 90% voldoende tot zeer goed bevonden. Het examen kreeg een 
6,7 van de docenten.  
 
Het examen M&O vwo 2017 werd door 34% moeilijk, door 61% niet te moeilijk of niet te makkelijk en door 4% 
makkelijk of te gemakkelijk gevonden. De lengte van het examen werd door 60% als te lang en 39% als precies 
goed ervaren. De N-term van 0,9 en een percentage onvoldoende van 25,7% lijkt hiermee in overeenstemming. 

http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/examenresultaten/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/examenresultaten/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/examenresultaten/
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/examenverslagen/waardering_per_examen_2016
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/examenverslagen/waardering_per_examen_2016


 Gemiddeld over de laatste 17 jaar had 25,4% van de leerlingen een onvoldoende. De inhoudelijke aansluiting op 
het gegeven onderwijs werd door 81% voldoende tot zeer goed bevonden. Het examen kreeg een 6,2 van de 
docenten.   
 
De inhoudelijke aansluiting van het examen op het gegeven onderwijs is zowel bij havo als vwo voldoende tot 
zeer goed. Vorig jaar was dat ook al het geval. De examenmakers zijn er in geslaagd om opgaven te maken die 
aansluiten op de gebruikte methodes in het onderwijs, bovendien wordt de moeilijkheidsgraad bij het havo-
examen als goed beoordeeld evenals de lengte. Op het vwo werd het examen te lang bevonden waardoor 
waarschijnlijk het ook als moeilijk werd beoordeeld door een derde van de docenten. 
 
 

Privacy docenten en leerlingen 
 
In 2015 is tussen de PO-raad, VO-raad, distributeurs en uitgevers het zogenaamde PrivacyConvenant afgesloten. 
Hierin zijn afspraken vastgelegd over de rol van alle partijen bij de bescherming van de privacy van leerlingen en 
docenten. 
Als uitgever moet Uitgeverij Stoffels met iedere school, die een digitaal product afneemt waarbij gegevens 
‘vastgelegd’ worden zoals naam en e-mailadres, een ‘bewerkersovereenkomst’ afsluiten. 
 
In juni 2017 heeft Uitgeverij Stoffels per e-mail een bewerkersovereenkomst naar de vaste contactpersoon van 
de school gestuurd. In december 2017 is er een herinnering gestuurd.  
 
 

Docentenwebsite 
 
Op de docentenwebsite zijn de examens van 2017 in pdf- en wordformaat geplaatst.   
De volgende overzichten zijn aangepast aan de centrale examens uit 2017:  

• 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  
 
 

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". 
 
   
 
Uitgeverij Stoffels BV 
Wilhelminasingel 78 
6221 BL Maastricht 

 
tel. 043-3210509 
fax 043-3211301 
kvk.nr. 65691180 
iban: NL92 INGB 0000 1777 17 
 

 
e-mail: info@uitgeverijstoffels.nl  

website: www.uitgeverijstoffels.nl   
 

Archief nieuwsbrieven 

https://www.privacyconvenant.nl/faq/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/methode/docentenwebsite/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/methode/docentenwebsite/
mailto:info@uitgeverijstoffels.nl?subject=Afmelding%20nieuwsbrief%20Uitgeverij%20Stoffels
mailto:info@uitgeverijstoffels.nl
http://www.uitgeverijstoffels.nl/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/nieuwsbrief/

