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Enquête resultaten CE 
Elk jaar neemt Uitgeverij Stoffels een kleine enquête af om de resultaten van de methode Stoffels te vergelijken 
met de landelijke cijfers. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u deze invult. In Adobe Reader kunt u de 
gegevens invullen en met de knop verzenden verstuurt u de gegevens. Klik voor de enquête op: enquête. Indien 
u de enquête via uw telefoon of tablet wilt versturen dan dient u uiteraard over Adobe Reader op uw telefoon of 
tablet te beschikken. U kunt de gegevens ook per post versturen.  
De uitkomsten van de vorige enquêtes staan op de website onder docent/examenresultaten. 
Op de website kunt u in september de uitkomsten van de enquête bekijken. 
 

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

Verwerkersovereenkomst 
De PO-raad, VO-raad, distributeurs en uitgevers hebben een nieuw PrivacyConvenant (versie 3.0) afgesloten. 
Hierin zijn afspraken vastgelegd over de rol van alle partijen bij de bescherming van de privacy van leerlingen 
en docenten. 
Als uitgever moet Uitgeverij Stoffels met iedere school, die een digitaal product afneemt waarbij gegevens 
‘vastgelegd’ worden zoals naam en e-mailadres, een ‘verwerkersovereenkomst’ afsluiten. 

Eind juni zal Uitgeverij Stoffels naar de vaste contactpersoon van de school  een e-mail  sturen met een link 
naar de nieuwe verwerkersovereenkomst. 
 

Bestellingen, lessenplan, volgorde 
 
Alle lesbrieven/uitwerkingen zijn leverbaar, behalve de Dienstenonderneming die volgend schooljaar verschijnt. 
De docentenhandleidingen BE zijn ook leverbaar. 
 
Voor bestellingen kunt u gebruik maken van het bestelformulier. 
 
Voor de lessenplannen klik op: lessenplan havo en/of lessenplan vwo.  
 
Voor de volgorde van behandeling klik op: 4 havo en/of 4 vwo. 
 

https://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/enquete/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/examenresultaten/
https://www.examenblad.nl/document/conceptsyllabus-2020/2020/f=/bedrijfseconomie_havo_4_versie_2020.pdf
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/


 AdaptiefToets 
 
De demo AdaptiefToets is sinds begin april beschikbaar. In deze demo is het toetssysteem voor de lesbrief 
Financiële Zelfredzaamheid havo en vwo opgenomen. Hierin kunt u zien welke onderdelen in AdaptiefToets 
opgenomen zijn.  
 
In de demo kunt u wijzigingen aanbrengen in het materiaal. Maar let op, ook anderen die de demo ontvangen, 
kunnen wijzigingen aanbrengen. U ziet de wijzigingen die anderen aangebracht hebben en vice versa. ’s Nachts 
wordt de demo teruggezet naar de oorspronkelijke versie. 
 
AdaptiefToets is een aanvulling op de lesmethode (papieren of digitale lesbrieven). In dit oefentoetssysteem zijn 
per hoofdstuk de vragen van de zelftesten uit de lesbrieven opgenomen. Er zijn open en gesloten 
oefentoetsopgaven toegevoegd, plus extra trainingsopdrachten. 
 
De opdrachten zijn op leerniveau gelabeld volgens het MBTA-principe: memoriseren, begrijpen, toepassen en 
analyseren. Het oefensysteem is adaptief en past zich aan het leerniveau dat de leerling bereikt heeft, aan. Een 
leerling die moeite heeft met memoriseren krijgt veel vragen op dat niveau, een leerling die memoriseren goed 
beheerst, krijgt vragen op een hoger niveau. Leerlingen krijgen, wanneer dat door de docent ingesteld is, meteen 
feedback op een gegeven antwoord. Zo wordt een fout antwoord meteen inhoudelijk gecorrigeerd. Het is ook 
mogelijk om opdrachten op onderwerp te selecteren. 
 
Docenten hebben een grote vrijheid in wat ze in het systeem aan hun leerlingen aanbieden. Bijvoorbeeld, een 
docent kan hoofdstukken of paragrafen verschuiven of er voor kiezen om bepaalde leerlingen wel de 
uitwerkingen te geven en andere leerlingen niet. Ook kan de docent of een groep docenten van een school eigen 
materiaal toevoegen aan het systeem. 
 
Docenten hebben binnen AdaptiefToets zicht op de voortgang van iedere leerling afzonderlijk en van de groep 
als geheel. De docent kan ook de resultaten van de groep vergelijken met de scores van het landelijk 
gemiddelde. Zo kan een docent gemakkelijk zien welke opdracht vaak fout  wordt beantwoord en dus besproken 
moet worden. 
 
AdaptiefToets is alleen online te gebruiken en is apparaatonafhankelijk. 

 
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 
fax 043-3211301 
kvk.nr. 65691180 
iban: NL92 INGB 0000 1777 17 
 

 
e-mail: info@uitgeverijstoffels.nl  

website: www.uitgeverijstoffels.nl   
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