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Ondernemerschap
• Ondernemingen die producten en/of diensten leveren
• Waarom kunnen deze ondernemingen bestaan?
• Hoe functioneren deze ondernemingen?

Financiële zelfredzaamheid
• 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?



4H
• 2 lesuren + 1 daltonuur
• Elke periode één proefwerk + een test (testen  

tellen al mee voor het SE-cijfer)
5H
• 3 lesuren + 1 daltonuur
• Per periode één proefwerk + SE (3 lesuren) + 

keuze-opdracht



Lesbrieven van Stoffels
• Financiële Zelfredzaamheid
• Bedrijf Starten
• Marktverovering
• Personeelsbeleid en interne organisatie
• Investeren
• Financiering en verslaggeving
• Dienstenonderneming
• Onderneem-het-zelf
+  Keuze 



In de 3e klas aandacht voor de volgende bedrijfseconomische 
onderwerpen:
• Balans en resultatenrekening
• Marketing
• Starten van een eigen onderneming

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 bovengenoemde 
groepen.





Vaardigheden
 Wat zijn informatievaardigheden?
 Hoe moet ik communiceren?
 Hoe kijk ik naar mijn eigen leven?
 Hoe vind ik een juiste studie of beroep?
 Hoe doe ik onderzoek?
 Hoe bekijk ik organisaties met een bedrijfseconomische bril?



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?



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?



Investeren en financieren
 Wat wil je met je organisatie doen?
 Wat heb je daarvoor nodig?
 Hoe kom je aan middelen en geld?



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?
 Hoe brengt een onderneming haar product aan de man?
 Waarom zou een onderneming aan marketing  doen?
 Wat vindt de samenleving van marketing?



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?



Verslaggeving
 Hoe maak je aan de buitenwereld bekend hoe het gaat met je 

onderneming?
 Hoe groot zijn je schulden?
 Hoeveel winst maak je?



Is BE iets voor uw zoon / dochter?
Uw zoon / dochter:
- is nieuwsgierig naar de financiële gevolgen van persoonlijke beslissingen.
- wilt graag weten hoe organisaties werken.
- is geïnteresseerd in hoe zijn / haar persoonlijke ervaring hem / haar binnen  
organisaties van dienst kan zijn.

- is benieuwd naar de financiële aspecten van organisaties.
- heeft belangstelling voor oorzaak en gevolg van (niet-)financiële beslissingen 
binnen organisaties.

- is in staat om verbanden te leggen.
- kan conclusies trekken op basis van teksten, cijfers en tabellen.



Voorlichting ouders 3HVG - profielkeuze - Bedrijfseconomie

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

	Monica van der Goot – de Roode�MvanderGoot@erasmuscollege.nl��Economie 2HV�Economie 3HV (B3L, B3P, B3Q en B3R)�Bedrijfseconomie 4H�Management & Organisatie 5H
	Bedrijfseconomie, �Ondernemerschap en�Financiële Zelfredzaamheid
	Handelswetenschappen en recht��Economie 2��Management & Organisatie��Bedrijfseconomie
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17

