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BEDRIJFSECONOMIE

• Bedrijfseconomie kijkt naar:

• Ondernemingen die producten en/of diensten leveren

• Waarom kunnen deze ondernemingen bestaan?

• Hoe functioneren deze ondernemingen?

• Het individu

• Hoe groot is het financieel zelfbewustzijn van het individu?

• Hoe functioneert het individu binnen een organisatie?

• Hoe helpen persoonlijke ervaringen bij het functioneren in organisaties?



Op de volgende slides zie je alle lesstof 

vereenvoudigd in 6 onderdelen 

weergegeven

BEDRIJFSECONOMIE

Hoe ziet het Examenprogramma er uit. Wat 

leer je allemaal?



EXAMENPROGRAMMA IN HET KORT
1E DEEL VAN PERSOON NAAR ONDERNEMING

• Hoe ga je met geld om?

• Hoe zet je een bedrijf op?

• Hoe maak je je bedrijf groter?

• Hoe kijk je naar de plek 

waar je werkt of studeert?

BEDRIJFSECONOMIE



EXAMENPROGRAMMA IN HET KORT:
2E DEEL INTERNE ORGANISATIE EN 

PERSONEELSBELEID

• Hoe gaat het binnen een onderneming?

• Op welke manier wordt leiding gegeven?

• Hoe worden werkafspraken 

gemaakt?

• Hoe zit het met personeel?

BEDRIJFSECONOMIE



EXAMENPROGRAMMA IN HET KORT:
3E DEEL INVESTEREN EN FINANCIEREN

• Wat wil je met je organisatie doen?

• Wat heb je daarvoor nodig?

• Hoe kom je aan middelen en geld?

BEDRIJFSECONOMIE



EXAMENPROGRAMMA IN HET KORT:
4E DEEL MARKETING

• Wie zijn de klanten van de onderneming?

• Wat hebben ze nodig?

• Hoe weten ze waar de onderneming zit?

• Hoe weten ze hoe duur de producten van de 

onderneming zijn?

BEDRIJFSECONOMIE

• Hoe brengt een onderneming haar product 

aan de man?

• Waarom zou een onderneming

aan marketing  doen?

• Wat vindt de samenleving 

van marketing?



EXAMENPROGRAMMA IN HET KORT:
5E DEEL FINANCIEEL BELEID

• Hoe houden organisaties kosten en opbrengsten bij?

• Hoe kijken organisaties of alles gaat zoals gepland?

• Hoe sturen organisaties bij 

als dat nodig is?

BEDRIJFSECONOMIE



EXAMENPROGRAMMA IN HET KORT:
6E DEEL VERSLAGGEVING

• Hoe maak je aan de buitenwereld

bekend hoe het gaat met je onderneming?

• Hoe groot zijn je schulden?

• Hoeveel winst maak je?

BEDRIJFSECONOMIE



Economie
Voorlichting Profielkeuze



• Economie bevat algemeen economische 

onderwerpen in  de breedste zin:
• Schaarste & ruil
• Markt
• Ruilen over de tijd

• Samenwerken & onderhandelen

• Risico & informatie

• Welvaart & groei

• Goede tijden, slechte tijden

ECONOMIE



ECONOMIE

Examenprogramma: schaarste & ruil
• Behoeften zijn ongelimiteerd en middelen (tijd & geld) zijn beperkt.

• Er zullen keuzes gemaakt moeten worden: hoe doe je dat?
• Ruil is de basis voor een optimale inzet van middelen.

• Verklaringen voor het verdelen van arbeid.

• Geld maakt het mogelijk het ruilproces soepeler te laten verlopen. Maar…  
wat is geld eigenlijk?



ECONOMIE

Examenprogramma: markt (micro-economie)
• De keuzes en ruil die plaats vinden via de markt (vraag & aanbod!)

• Keuzevrijheid, evenwicht en concurrentie.

• Hoe worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd?

• Welke prijs kan men vragen en waarom bemoeit de overheid zich ermee?



Examenprogramma: risico & informatie

• Mensen maken keuzes onder onzekerheid.

• Een inschatting maken van mogelijke gebeurtenissen (risico).

• Gebeurtenissen beïnvloeden of informatie achterhouden 
(asymmetrische  informatie).

• Hoe gaan mensen zich gedragen wanneer ze eenmaal verzekerd zijn 
(moreel  wangedrag)?

ECONOMIE



Examenprogramma: ruilen over de tijd
• Ruil vindt niet alleen op één moment in de tijd plaats, maar ook over de tijd.

• Wie later wil uitgeven zal in het heden moeten sparen, wie nu iets koopt  
moet in de toekomst aflossen.

• De prijs van deze ruil is de rente.

ECONOMIE



Examenprogramma: samenwerken en onderhandelen
• Individueel gedrag is in vele gevallen afhankelijk van wat anderen doen.

• Belangen kunnen botsen.

• Hoe zorgen we dat ieders belang aan bod komt?

ECONOMIE



Examenprogramma: risico & informatie
• Mensen maken keuzes onder onzekerheid.

• Een inschatting maken van mogelijke gebeurtenissen (risico).

• Gebeurtenissen beïnvloeden of informatie achterhouden (asymmetrische  
informatie).

• Hoe gaan mensen zich gedragen wanneer ze eenmaal verzekerd zijn (moreel  
wangedrag)?

ECONOMIE



Examenprogramma: welvaart & groei
• Wat maakt het ene land zo rijk en het andere land zo arm?

• Of waarom zijn niet alle landen in gelijke mate ontwikkeld?

• Beslissingen op microniveau op macroniveau uitwerken.

ECONOMIE



Examenprogramma: goede tijden, slechte tijden
• Afwisseling van goede en slechte tijden in de economie.

• Het begrijpen van schommelingen in economische activiteit.

• Mogelijkheden van conjunctuurbeleid: wat kan de overheid doen in  
economisch slechte tijden?

ECONOMIE



Verschil Bedrijfseconomie en Economie
Economie kijkt naar de samenhang tussen groepen  
zoals consumenten, bedrijfsleven, banken,  overheid 
en buitenland

Bedrijfseconomie bekijkt het individu in relatie  
tot de genoemde groepen.

VERSCHILLEN EC EN BE



Economie (EC)
• De economie van het hele land
(macro-economie)
• Inkomsten en uitgaven van de
overheid
• De oorzaken van werkloosheid

• Het voorkomen van inflatie

(micro-economie)

•Bevat meer theorie dan 
rekenen

Bedrijfseconomie (BE)
• Wat er binnen een organisatie
gebeurt
• Financiering
• Financiële verslaggeving
• Marketing
• Financiële zelfredzaamheid:

• Gedrag van consumenten hypotheken, lenen,scheiden,
erven

•Bevat meer rekenen dan 
theorie

VERSCHILLEN EC EN BE



• Economie en bedrijfseconomie zijn algemeen vormende  
vak, dus iedereen krijgt er later mee te maken wat je ook  
na de middelbare school gaat doen!

• Beide vakken zijn vaak en veel in het nieuws. Iedere  
krant / nieuwswebsite heeft een apart katern  
‘economie’. De vakken ”leven” in de maatschappij.
(Het is niet voor niets dat er twee economische vakken zijn!)

OVEREENKOMSTEN EC & BE



• Je bent nieuwsgierig naar de financiële gevolgen van persoonlijke  beslissingen;

• Je wilt graag weten hoe organisaties werken;

• Je bent geïnteresseerd in hoe jouw persoonlijke ervaring je binnen  organisaties van 

dienst kan zijn;

• Je bent benieuwd naar de financiële aspecten van organisaties;

• Je hebt belangstelling voor oorzaak en gevolg van  (niet-)financiële 

beslissingen binnen organisaties;

• Je bent in staat om verbanden te leggen;

• Je kunt conclusies trekken op basis van teksten, cijfers en tabellen.

IS BEDRIJFSECONOMIE IETS 

VOOR JOU?



• Je bent nieuwsgierig naar algemeen economische vraagstukken,  zoals 

consumentengedrag, wereldhandel, wisselkoersen;

• Je wilt graag weten hoe de wereldeconomie werkt;

• Je bent geïnteresseerd in hoe jouw dagelijks leven wordt  beïnvloed door 

economisch beleid van de overheid;

• Je bent benieuwd naar de gevolgen van het nemen van risico’s en  hoe je je 

daartegen kunt verzekeren;

• Je hebt belangstelling in strategieën om samen te werken met  anderen en hoe je je 

middelen zo efficiënt mogelijk kunt inzetten;

• Je bent in staat om verbanden te leggen;

• Je kunt conclusies trekken op basis van teksten, cijfers en tabellen.

IS ECONOMIE IETS VOOR 

JOU?



VERVOLGOPLEIDINGEN

Vervolgopleidingen VWO Vervolgopleidingen HAVO

Bijvoorbeeld:

• Economie

• Bedrijfseconomie

• International Business

• Business Analytics

• Fiscaal recht

Bijvoorbeeld:

• Finance and Control (Bedrijfseconomie)

• Bedrijfskunde

• Accountancy

• Commerciële economie

• Finance, tax and advice



LESUREN

Lesuren Bedrijfseconomie

4 havo: 3 uur per week

5 havo: 3 uur per week

4 vwo: 2 uur per week

5 vwo: 3 uur per week

6 vwo: 2 uur per week

Lesuren Economie

4 havo: 4 uur per week

5 havo: 3 uur per week

4 vwo: 2 uur per week

5 vwo: 3 uur per week

6 vwo: 3 uur per week


