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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. Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan het bouwen van een nieuwe methode. De nieuwe methode zal gaan bestaan uit 
hoogstwaarschijnlijk zeven lesbrieven met de volgende voorlopige werktitels: 

• Zelfredzaamheid (CE/SE) 
• Bedrijf starten deel 1 (CE) 
• Bedrijf starten deel 2 (CE) 
• Marketing  & Ondernemingsplan (CE/SE) 
• Naamloze vennootschap (CE/SE) 
• Organisatie & Personeel (CE/SE) 
• Lesbrief met keuzeonderwerpen (SE) 

 
Bij M&O kon de stof verdeeld worden over aparte CE- en SE-lesbrieven, dat is met het nieuwe 
examenprogramma voor BE niet goed mogelijk. Wel is de SE-stof steeds  in aparte hoofdstukken geplaatst. 
In de lesbrief met keuzeonderwerpen komt zoals het er nu uitziet het onderwerp Circulaire Economie aan de 
orde, het tweede onderwerp staat nog niet vast. 
De eerste nieuwe lesbrieven zullen in het najaar 2017 verschijnen. 
 
De papieren lesbrieven zullen ook digitaal aangeboden worden in een nieuw webbased systeem dat  device-
onafhankelijk is. De papieren lesbrieven worden een-op-een omgezet naar dit systeem. Leerlingen kunnen 
aantekeningen maken en antwoorden geven op de opdrachten, ze kunnen zinnen onderstrepen of markeren. 
De leerlingen krijgen een licentie waardoor ze voor een jaar gebruik kunnen maken van het systeem. Als ze hun 
licentie met een jaar verlengen, kunnen ze ook bij hun aantekeningen van het jaar of de jaren daarvoor.  
Het wordt ook mogelijk om een combipakket (digitaal en folio) te bestellen. 
 
M&Oplus gaat Bedrijfseconomieplus heten. Bij de nieuwe methode blijft het dus mogelijk om voor elke klas 
een website te maken waarop u per lesbrief/hoofdstuk onderdelen kunt activeren of deactiveren voor de 
leerlingen. De onderdelen zijn: 

• Uitwerkingen van de opdrachten 
• Samenvattingen incl begrippenlijst en formules 
• Meerkeuzevragen die online gemaakt kunnen worden 
• Antwoorden op de diagnostische toetsen 
• Uitwerkingen van de cases 
• Examenopgaven gerangschikt naar lesbrieven 

 
 
 
 
 



 Digitale handreiking SE bedrijfseconomie 
 
De SLO heeft een digitale handreiking gemaakt voor het Schoolexamen Bedrijfseconomie. De handreiking biedt 
praktische informatie over de inrichting en organisatie van het schoolexamen. De SLO heeft een mogelijke 
invulling gegeven van de globale eindtermen die verplicht zijn voor het SE. Daarbij is er gekozen om zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij het eindrapport van de commissie Boot. Bij alle SE-domeinen is er 
voorbeeldlesmateriaal gemaakt met interessante modules die docenten mogen bewerken en aanpassen. Het is 
de bedoeling dat de modules regelmatig worden geactualiseerd en aangevuld. 
Op de website zijn bovendien allerlei interessante links te vinden naar het examenprogramma, de syllabi, de 
voorbeeldopgaven e.d. 
 

Nieuwe syllabus BE havo 
 
De syllabus BE havo 2020 is aangepast. In het examenprogramma havo heeft eindterm 25, domein F2 
betrekking op de dienstverlenende onderneming. In de syllabus werd daarentegen gesproken van de 
dienstverlenende onderneming en de handelsonderneming. Het woord handelsonderneming is nu geschrapt. 
De CvTE heeft echter te kennen gegeven dat de handelsonderneming als context toch aan de orde zal komen, 
maar dan vooral in combinatie met een dienstverlenende onderneming. Zo verkoopt een kapper niet alleen 
diensten maar ook shampoo. 
 

Aangepaste voorbeeldopgaven 
 
Naar aanleiding van de nieuwe versie van de syllabus havo zijn ook de voorbeeldopgaven havo aangepast en 
zijn verder de voorbeeldopgaven voor het vwo aangescherpt. 
 

Bundel Management & Organisatie 
Stichting De Vrolijke Economen heeft twee jaar geleden 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!  

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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