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Enquête resultaten CE M&O 
 
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.  
Als het bestand niet wordt geopend in Adobe Reader, download dan het bestand, sla het op en open daarna het 
bestand met Adobe Reader. 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 of 
scannen en vervolgens per e-mail verzenden. 
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. 
 

Verwerkersovereenkomst 
 
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. 

Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is een van de verplichtingen voor een school om de privacy van 
leerlingen en docenten te beschermen. Partijen die hun privacybescherming niet op orde hebben kunnen hoge 
boetes krijgen in geval van een zogenaamd datalek. Ook scholen. 
De nieuwste versie van de verwerkersovereenkomst (versie 3.0) treft u aan op onze website. Ze kan nadat ze 
gedownload is, digitaal ingevuld en ondertekend worden. Degene die de overeenkomst namens de school 
ondertekent moet daartoe bevoegd zijn, ze kan dus niet ondertekend worden door de vakdocent. 
 
Op de website van het PrivacyConvenant kunt u meer lezen over rechten en plichten van scholen en educatieve 
uitgevers. 
 

Bestellingen, lessenplan en volgorde 
 
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. 
De lesbrief Investeren kan het beste gedaan worden na de lesbrief Financiering en Verslaggeving. 

https://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/enquete/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/examenresultaten/
https://www.uitgeverij-stoffels.nl/verwijzing-privacyverklaring/
https://www.privacyconvenant.nl/
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 
 
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 extra open en gesloten 
oefentoetsopgaven toegevoegd aan elk hoofdstuk en er zijn toetsen opgenomen. Voor meer informatie. 
AdaptiefToets is nu volledig operationeel en bevat: 

 havo vwo 
Meerkeuzevragen 1.800 2.197 
Open opgaven 147 185 
Toetsen 63 69 

Er is een demo AdaptiefToets beschikbaar. In deze demo is het toetssysteem voor enkele hoofdstukken van de 
lesbrief Financiële Zelfredzaamheid havo en vwo opgenomen. Hierin kunt u zien welke onderdelen in 
AdaptiefToets staan en hoe het systeem werkt. 
 
AdaptiefToets is alleen online te gebruiken en is apparaatonafhankelijk. 
 

Docentenwebsite 
 
Op de docentenwebsite staan nu 

 havo vwo 
Meerkeuzevragen 2.265 2.677 
Opgaven met open vragen 321 388 

 
Verder staan op deze site 

• Doelstellingen uit de lesbrieven 
• Eindtermen CE gerangschikt per lesbrief 
• Uitwerkingen lesbrieven 
• Uitwerkingen D-toetsen 
• Uitwerkingen cases 
• Voorbeeldexamenopgaven  
• Voorbeeldexamens 
• Overzichten (zie Divers) 

o Puntenverdeling CE over hoofdstuk/lesbrief BE 
o Indeling CE-opgaven BE naar lesbrief/hoofdstuk 
o Indeling CE-opgaven BE naar onderwerp 

 

Nieuwe syllabi  
 
Er zijn twee nieuwe syllabi verschenen: 
Syllabus BE HAVO CE 2021 versie 2, juni 2019 voor de leerlingen die in 2021 examen doen. 
Syllabus  BE VWO CE 2021 versie 3.1, juni 2019 voor de leerlingen die in 2021 examen doen. 
Voor de havoleerlingen die in 2020 examen doen geldt de syllabus BE HAVO CE 2020 versie 4, juni 2018 
 

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   
Archief nieuwsbrieven 

https://www.uitgeverij-stoffels.nl/methode/adaptieftoets-bedrijfseconomie/
https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-vwo/2021/vwo
https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo/2020
mailto:info@uitgeverijstoffels.nl?subject=Afmelding%20nieuwsbrief%20Uitgeverij%20Stoffels
mailto:info@uitgeverijstoffels.nl
http://www.uitgeverijstoffels.nl/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/nieuwsbrief/

