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Wijzigingen 2022 
Voor het schooljaar 2022-2021 zal er een nieuwe druk verschijnen van de 
havo-lesbrieven Financiële Zelfredzaamheid en Bedrijf Starten. 
Voor vwo zal van Bedrijf Starten een nieuwe druk verschijnen. 
 
Bij deze nieuwe drukken horen ook nieuwe lessenplannen. In deze 
lessenplannen zijn voor havo en vwo mogelijkheden om te differentiëren 
tussen leerlingen opgenomen. 
  
Ook de docentenhandleidingen voor havo en vwo krijgen een nieuwe druk. 
 
Lesbrief De Boekhoudmodule (havo/vwo) krijgt een nieuwe druk. De 
Boekhoudmodule voldoet aan de eisen voor het examen Basiskennis 
Boekhouden van de Nederlandse Associatie voor Examinering (december 
2021). 

 Overzicht nieuwe drukken 2022 
In 2022 verschijnen de volgende nieuwe drukken: 
 
Havo-methode   
Omschrijving Druk ISBN 
Lesbrief Financiële Zelfredzaamheid Havo 3 9789460200670 
Lesbrief Bedrijf Starten Havo 3 9789460200687 
Uitwerkingen Financiële Zelfredzaamheid Havo 3 9789460200694 
Uitwerkingen Bedrijf Starten Havo 3 9789460200915 
Docentenhandleiding BE Havo 4 9789460200922 
Vwo-methode   
Omschrijving Druk ISBN 
Lesbrief Bedrijf Starten Vwo 3 9789460200939 
Uitwerkingen Bedrijf Starten Vwo 3 9789460200946 
Docentenhandleiding BE Vwo 3 9789460200953 
Havo/Vwo   
Omschrijving Druk ISBN 
Lesbrief De Boekhoudmodule Havo/Vwo 4 9789460200960 
Uitwerkingen De Boekhoudmodule Havo/Vwo 4 9789460200977 
Docentenhandleiding Boekhoudmodule Havo/Vwo 4 9789460200984 
 
De volledige prijslijst treft u op onze website aan. 
 
U kunt de nieuwe titels bestellen door een mail te sturen naar 
postbus@lweo.nl. 
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 Digitale zaken 
Vanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023 worden 
• op de docentenwebsite de mk-vragen uitsluitend nog in Word 

aangeboden en dus niet meer in Wintoets-formaat. 
• in LWEOplus geen mk-vragen meer online aangeboden, maar in pdf. 

 Formules op het CE 
Belangrijke informatie uit de septembermededeling van het CvTE: 
‘Het CvTE heeft in overleg met Cito, SLO en de sectie bedrijfseconomie 
van de Vecon een lijst van standaardformules opgesteld die een leerling 
moet kunnen gebruiken in het centraal examen bedrijfseconomie 2022. 
Deze formules worden niet gegeven in de examenopgaven. Indien voor 
een examenopgave een andere formule dan een standaardformule nodig 
is, wordt deze formule gegeven in de opgave. Vwo-kandidaten dienen ook 
de somformule van een meetkundige reeks te kunnen gebruiken. Deze 
formule wordt wel gegeven in examenopgaven. Het betreft één lijst voor 
havo en vwo waarin is aangegeven welke standaardformules voor beide 
niveaus gelden en welke alleen voor vwo.’ 
 
De lijst is te downloaden van de pagina bedrijfseconomie vwo 
2022 op Examenblad. 

 Nieuwsbrief LWEO voor collega's 
Als uw sectiegenoten nog geen abonnement hebben op deze gratis 
nieuwsbrief, dan kunnen zij een abonnement nemen door een e-mail te 
sturen naar nieuwsbrief@lweo.nl met als onderwerp "opgave nieuwsbrief 
bedrijfseconomie LWEO". 

 Afmelden nieuwsbrief LWEO 
Wilt u de nieuwsbrief van de LWEO B.V. niet meer ontvangen? Mail dit dan 
naar nieuwsbrief@lweo.nl met als onderwerp "afmelding nieuwsbrief 
bedrijfseconomie LWEO". 
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