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Enquête Bedrijfseconomie 
De SLO begeleidt de komende drie jaar de invoering van het nieuwe programma bedrijfseconomie. Om de 
mening van de docenten te peilen heeft de SLO een vragenlijst gemaakt. De enquête zal hoogstwaarschijnlijk 
een grote rol spelen bij een eventuele aanpassing van het programma. U kunt de enquête nog invullen tot en 
met 20 januari 2019. Klik op enquête.  
 

Lesbrief Het Resultaat 
De laatste lesbrief van de methode is nu ook gereed. De lesbrief heet Het Resultaat in plaats van De 
Dienstenonderneming. De nieuwe naam sluit beter aan bij de inhoud van de lesbrief.  
Voor de behandeling van de lesbrief Het Resultaat Havo zijn 16 lesuren minder nodig (22 in plaats van de 
geschatte 38), hierdoor is er voor de havoleerlingen wat meer ruimte in het overigens overladen programma. Bij 
3 uur les in de week scheelt dit ruim 5 lesweken. 
Het Resultaat Vwo vergt 43 lesuren in plaats van de geschatte 50 lesuren, ook hier dus 2 lesweken extra ruimte. 
 

Bestellen Lesbrief en Uitwerkingen Het Resultaat 
Het kan dat u in het verleden de lesbrief en/of de uitwerkingen van Het Resultaat Havo en/of Vwo al besteld 
heeft. Om echter problemen te voorkomen met docenten die niet meer weten dat ze de lesbrief besteld hebben 
of niet meer werken op de school van destijds zijn alle backorders tot 1 december 2018 geschrapt. Als u de 
lesbrief alsnog wilt bestellen ga dan naar het bestelformulier op de website. 
 

Lessenplannen en volgorde behandeling 
Door het verschijnen van Het Resultaat is het lessenplan voor de havo en het vwo aangepast. 
Ook de mogelijke volgorde bij de havo en het vwo is aangepast 
 

Docentenhandleidingen en appendices 
De docentenhandleidingen BE havo en vwo zijn aangepast als gevolg van het verschijnen van Het Resultaat. 
Lessenplannen, schema’s, eindtermen zijn aangepast en uiteraard zijn de antwoorden van de D-toetsen en 
uitwerkingen van de cases van Het Resultaat opgenomen. 

https://nl.research.net/r/examenprogramma-bedrijfseconomie
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/bestellingen/
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/havo-bedrijfseconomie/lessenplanstudieplan/
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/vwo-bedrijfseconomie/lessenplanstudieplan/
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/havo-bedrijfseconomie/1655-2/
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/vwo-bedrijfseconomie/volgorde-lesbrieven-vwo/


 Voor docenten die al een docentenhandleiding BE Havo en/of Vwo hebben is er een appendix geschreven die 
kan worden gedownload van de docentenwebsite. Heeft u geen abonnement op de docentenwebsite stuur dan 
even een e-mail naar info@uitgeverijstoffels.nl dan sturen wij u de appendix per e-mail. 
 

Nieuwe syllabus havo 
In juni is er weer een nieuwe versie (versie 4, nader vastgesteld) verschenen van de syllabus Bedrijfseconomie 
Havo voor het CE in 2020. Er zijn weer enkele eindtermen toegevoegd, veranderd of uitgebreid.  
 

Verwerkersovereenkomst 3.0 
In mei 2018 is de Nederlandse privacywetgeving vervangen door Europese privacywetgeving en is er een nieuw 
PrivacyConvenant afgesloten, versie 3.0.  Uitgeverij Stoffels moet als uitgever een verwerkersovereenkomst 
sluiten met iedere school die een digitaal product afneemt waarin gegevens van docenten en/of leerlingen 
verzameld worden. Gedacht moet worden aan naam, e-mailadres, inloggegevens en antwoorden van gebruikers. 
Indien uw school nog geen verwerkersovereenkomst 3.0 heeft afgesloten, klik dan op 
Verwerkersovereenkomst. 
Indien uw school in het afgelopen schooljaar al een bewerkersovereenkomst 2.0 heeft afgesloten dan zal de 
school een nieuwe verwerkersovereenkomst 3.0 moeten afsluiten omdat er nogal wat wijzigingen zijn 
aangebracht in de nieuwe versie door de partijen van het PrivacyConvenant. Klik daarvoor op 
Verwerkersovereenkomst.  
Degene die de verwerkersovereenkomst namens de school ondertekent moet daartoe bevoegd zijn, ze kan dus 
niet ondertekend worden door de vakdocent. 
Ga voor meer informatie over het PrivacyConvenant naar:  https://www.privacyconvenant.nl/. 
 

Bedrijfseconomieplus Docent 
Docenten die Bedrijfseconomieplus Totaal niet bestellen voor hun leerlingen maar toch de digitale lesbrieven als 
docent tot hun beschikking willen hebben, kunnen Bedrijfseconomieplus Docent bestellen. 
Hiermee krijgen alle docenten van een school de beschikking over alle digitale lesbrieven. Als de laptop of de 
tablet wordt aangesloten op de beamer of het digitale schoolbord kan de docent inzoomen op tekst, grafieken 
en tabellen, tekst markeren, onderstrepen en pijlen trekken in de tekst of in grafieken. Zolang een school het 
product afneemt blijven alle aantekeningen van vorige schooljaren beschikbaar. Het product wordt per school 
per schooljaar besteld.  
Bedrijfseconomieplus Docent is alleen online te gebruiken en is apparaatonafhankelijk. 
Als u eerst een demo wilt bekijken bestel dan de Demo Bedrijfseconomieplus Totaal, de lesbrieven van 
Bedrijfseconomieplus Docent maken namelijk onderdeel uit van dit totaal product. 
 

Nieuwe folder 
De nieuwe folder wordt binnenkort verstuurd naar de scholen, klik hier voor een pdf-versie. 
 

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". 
 
   
 
Uitgeverij Stoffels BV 
Wilhelminasingel 78 
6221 BL Maastricht 

 
tel. 043-3210509 
kvk.nr. 65691180 
iban: NL92 INGB 0000 1777 17 
 

 
e-mail: info@uitgeverijstoffels.nl  

website: www.uitgeverijstoffels.nl   
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