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Nieuwe methode bedrijfseconomie 
In 2018 start het vak Bedrijfseconomie (ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid) in klas 4 havo en 4 
vwo. Het eerste examen is voor de havo in 2020 en voor het vwo in 2021. Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan het bouwen van een nieuwe methode. In het najaar van 2017 zullen de eerste lesbrieven 
beschikbaar zijn. 
 

Bezemexamens 
Voor het vak Management & Organisatie havo komt er een bezemexamen in 2020 en voor het vwo in 2021. 
 
 

Voorbeeldopgaven 
Voor het vak Bedrijfseconomie zijn voorbeeldopgaven verschenen om te laten zien hoe examenopgaven in 2020 
(havo) en 2021 (vwo) er uit zouden kunnen gaan zien. Met name de nieuwe onderdelen van het 
examenprogramma staan centraal in deze opgaven. Ze zijn gepubliceerd op examenblad.nl. Daar staan ook de 
laatst aangepaste syllabus voor de havo (versie 2, juni 2016) en de syllabus voor het vwo (versie 2, juni 2016). 
 
 

M&Oplus 
Tot dit schooljaar konden alle bestanden van M&Oplus nog gedownload worden en omzeilden veel browsers 
de beveiliging van de bestanden met als gevolg dat de bestanden op internet gingen circuleren. 
Daarom wordt bij M&Oplus nu gebruik gemaakt van een nieuwe pdf-viewer. Met deze viewer is het niet meer 
mogelijk om bestanden te printen of te kopiëren. Het enige wat leerlingen kunnen doen om te printen is 
gebruik te maken van printscreen. 
 
 

Examenverslag CITO 
Elk jaar publiceert het CITO een applicatie waarin alle resultaten van de centrale examens van alle vakken 
staan. Met de applicatie kunt u zelf bepalen welke examenresultaten van welk(e) vak(ken) u wilt zien. De 
applicatie maakt gebruik van Excel en werkt alleen indien u in Excel de macrobeveiliging op laag of op macro's 
inschakelen zet. De applicatie vindt u op de website van het CITO.  

Klik op applicatie, daarna op openen, op toevoegen, vink aan havo en/of vwo en vink ten slotte de vakken aan 
waarvan u de examenresultaten wenst te bekijken. 

 

https://www.examenblad.nl/examen/management-en-organisatie-havo/2020/havo
https://www.examenblad.nl/examen/management-en-organisatie-vwo/2021/vwo
https://www.examenblad.nl/onderwerp/m-o-wordt-bedrijfseconomie/2020
https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo/2020
https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-vwo/2021
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/examenverslagen/resultaten_examen


Enquête resultaten centraal examen 
Elk jaar wordt er een enquête gehouden onder de scholen die werken met de lesbrieven van Uitgeverij Stoffels. 
Er wordt steeds gevraagd naar de cijfers voor het Centraal Examen eerste tijdvak. De cijfers van het 
schoolexamen zijn met opzet buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten van de enquête worden steeds 
vergeleken met de landelijke cijfers die afkomstig zijn van het Examenverslag van het CITO.  

De resultaten van de leerlingen die werken met de lesbrieven van Uitgeverij Stoffels zijn ook dit jaar weer 
uitstekend. Havo: gemiddeld cijfer 6,6 en percentage onvoldoende 17,6%, landelijk 6,3 en 23,1%. Vwo: 
gemiddeld cijfer 6,2 en percentage onvoldoende 16,7%, landelijk 6,1 en 25,2%. Klik op de link voor alle 
resultaten: tabel resultaten enquête.  

In alle jaren zijn zowel bij havo als vwo de cijfers hoger en is het percentage onvoldoendes lager dan het 
landelijk gemiddelde. De methode doet het beduidend beter dan de gezamenlijke concurrentie. Opvallend is 
dat de met de methode behaalde resultaten bij het centraal examen ongeveer hetzelfde zijn bij havo en vwo. 

 

 

Toename keuze voor M&O 
In de tabel met de examenresultaten is te zien dat het aantal leerlingen dat M&O in het pakket heeft flink is 
gestegen. In 2007 werd M&O keuzeprofielvak, het effect hiervan wordt op de havo voor het eerst zichtbaar in 
het aantal leerlingen dat examen doet in 2009. In 2008 werd voor het laatst examen gedaan door de lichting 
met M&O in de vrije ruimte. Sinds 2008 is het aantal leerlingen met M&O toegenomen met 44,1%. 27,6 
procentpunt hiervan is het gevolg van de groei van het totale aantal leerlingen dat naar de havo gaat (en deels 
niet naar het VMBO). De rest is te verklaren uit het feit dat M&O keuzeprofielvak is geworden. De toename is 
voornamelijk ten koste gegaan van het vak Aardrijkskunde. Het aantal leerlingen met aardrijkskunde had in de 
periode 2008-2015 eigenlijk moeten groeien met 27,6% maar is ongeveer gelijk gebleven. 

Op het vwo speelt dit keuzeprofielvakeffect een jaar later omdat in 2009 nog de oude lichting examen deed. 
Het aantal leerlingen met M&O in het pakket nam sinds 2009 toe met 25,9%, terwijl het aantal vwo-leerlingen 
dat examen deed toenam met 2,2%. Ook op het vwo ging dit vooral ten koste van het vak aardrijkskunde, het 
aantal leerlingen met aardrijkskunde nam af met 16,6% en had eigenlijk moeten toenemen met 2,2%. 

 

Waardering examen M&O door docenten 
In het examenverslag van het CITO staan ook de resultaten van een enquête naar het oordeel van docenten 
over de moeilijkheidsgraad van het examen, de lengte van het examen en de aansluiting bij het gegeven 
onderwijs. De resultaten kunt u vinden op de website van het CITO. 

Het examen M&O havo 2016 werd door 7% van de docenten als moeilijk ervaren, door 68% niet te moeilijk of 
niet te makkelijk en door 22% makkelijk gevonden. Door een N-term van 0,5 kon het percentage onvoldoende 
worden opgeschroefd tot 23,1. Gemiddeld over de laatste 17 jaar had 23,7% van de leerlingen een 
onvoldoende. De lengte van het examen werd door 93% als precies goed ervaren. De inhoudelijke aansluiting 
op het gegeven onderwijs werd door 93% voldoende tot zeer goed bevonden. Het examen kreeg een 7 van de 
docenten. 

Het examen M&O vwo 2016 werd door 6% moeilijk, door 70% niet te moeilijk of niet te makkelijk en door 23% 
makkelijk of te gemakkelijk gevonden. De N-term van 0,2 en een percentage onvoldoende van 25,2% lijkt 
hiermee in overeenstemming. Gemiddeld over de laatste 16 jaar had 25,4% van de leerlingen een 
onvoldoende. De lengte van het examen werd door 95% als precies goed ervaren. De inhoudelijke aansluiting 
op het gegeven onderwijs werd door 96% voldoende tot zeer goed bevonden. Het examen kreeg een 7 van de 
docenten.  

De inhoudelijke aansluiting van het examen op het gegeven onderwijs is zowel bij havo als vwo voldoende tot 
zeer goed. Vorig jaar was dat ook al het geval. De examenmakers zijn er in geslaagd om opgaven te maken die 
aansluiten op de gebruikte methodes in het onderwijs, bovendien wordt de moeilijkheidsgraad als goed 
beoordeeld en is de lengte van de examens precies goed. De docenten geven de examenmakers daarom ook 
een ruime voldoende. 

 

http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/examenresultaten/
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/examenverslagen/waardering_per_examen_2016


 
Docentenwebsite  
Op de docentenwebsite zijn de examens van 2016 in pdf- en wordformaat geplaatst.  
De volgende overzichten zijn aangepast aan de centrale examens uit 2016: 

 gebruikte formules in examens havo en vwo; 

 indeling van de examenopgaven naar lesbrief en hoofdstuk; 

 indeling van de examenopgaven naar onderwerp; 

 indeling case-opgaven CE naar lesbrief; 

 puntenverdeling van de examens over de hoofdstukken van de lesbrieven. 
De overzichten zijn te vinden onder de knop Divers.  
 
Informatie over de docentenwebsite 
 
 

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". 
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