
Bedrijfseconomie





Kort filmpje

• https://www.youtube.com/watch?v=C_qgYSKaE-E

https://www.youtube.com/watch?v=C_qgYSKaE-E










Samengevat

Het vak Management & Organisatie bestaat al zo’n twintig jaar en de inhoud van het examenprogramma 
was dus wel aan een opfrisbeurt toe. Dat heeft nu plaatsgevonden en vanaf augustus 2018 heet het vak 
Bedrijfseconomie. Wat mag je van dit vak verwachten? 

In het nieuwe examenprogramma zijn drie belangrijke hoofdonderwerpen opgenomen: 
1. Bedrijfseconomie
2. Financiële zelfredzaamheid
3. Ondernemerschap



Samengevat

1. Bedrijfseconomie. Dat houdt in dat je oefent met financiële, juridische en economische opgaven die 
behoren bij een leidinggevende functie binnen een bedrijf. Dit onderdeel doet een groot beroep op je 
rekenvaardigheid. Wanneer je voor dit vak kiest is het dus belangrijk dat je graag met cijfers werkt en 
daar voldoende voor scoort bij toetsen. 

2. Financiële zelfredzaamheid. Dit betekent dat je kennis gaat opdoen over hoe je later als burger je op 
een verstandige wijze financiële zaken regelt. Voorbeelden van onderwerpen zijn salaris, hypotheek, 
schenken, sparen en beleggen, alimentatie en erfenissen. 

3. Ondernemerschap. Hierbij moet je denken aan het starten van een eigen onderneming of wellicht als 
ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel) aan de slag gaan. Het ondernemerschap kan je ook ruimer zien. 
Als je later in een bedrijf werkt is het verstandig wanneer je ondernemende vaardigheden hebt 
ontwikkeld.



Tips

❖Bedrijfseconomie is dus een geschikt vak voor jongeren die affiniteit hebben met rekenen, cijfers en 
ondernemerschap. Het geeft een solide basis om na HAVO/VWO een vervolgopleiding te gaan volgen op 
financieel/economisch terrein. 

• Wanneer kan je BE beter NIET kiezen?
• Als je de afgelopen jaren erg veel moeite hebt gehad met Wiskunde & Economie en je weinig 

met rekenen hebt.
• Als je een passieve (beetje luie) leerling bent die niet elke week op school én thuis aan de slag 

gaat met het huiswerk (want dit is heel veel!) en liefst zo min mogelijk doet
Dan raad ik je aan het vak NIET te kiezen!

• Wanneer kan je BE beter WEL kiezen?
• Als je over goede rekenvaardigheden beschikt en het leuk/uitdagend vindt om zich in sommetjes 

vast te bijten;
• Bereid bent écht tijd te investeren in het oefenen van de lesstof/opdrachten;
• Een economische of financiële vervolgopleiding wil gaan volgen;
• Ooit een eigen bedrijf wil gaan beginnen;



Vragen

• Google gerust verder naar informatie over het vak;
• Vraag mensen die er iets van af weten om informatie;

• Twijfel je of wil je nog meer weten, vraag op school naar Meneer Asrih (Docent 
Bedrijfseconomie).




