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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. 
Let op: Voor de havoleerlingen die in 2020 examen doen geldt de syllabus BE HAVO CE 2020 versie 4, juni 2018 
 
In de nieuwe syllabus voor de havo, syllabus BE HAVO CE 2021 versie 2, juni 2019, zijn bij het familierecht 
(domein B1) wat begrippen geschrapt (scheidingsprocedure, onderhoudsverplichting, schenken onder bewind, 
uitsluitingsclausule) en toegevoegd (in beperkte gemeenschap van goederen, kinderalimentatie, 
partneralimentatie). Opvallend is dat leerlingen de gevolgen van financiele feiten voor de balans en 
resultatenrekening niet alleen in de context van een eenmanszaak hoeven te kennen maar ook in de context van 
andere rechtsvormen. Bij het vwo blijft dat beperkt tot de eenmanszaak. Verder is de dekkingsbijdrage per 
product toegevoegd aan de begrippen van domein F2 en is het incidenteel resultaat geschrapt. 
 
In de nieuwe syllabus voor het vwo, syllabus BE VWO CE 2021 versie 3.1, juni 2019, hoeven leerlingen niet langer 
de operationele activiteiten, de investeringsactiviteiten en de financieringsactiviteiten van een 
kasstroomoverzicht te benoemen. Leerlingen moeten nog wel het begrip kasstroomoverzicht kennen. Paragraaf 
5.14 van de lesbrief Financiering en Verslaggeving Vwo vervalt daarmee, behalve de eerste alinea. Het is 
eventueel mogelijk om deze paragraaf in te zetten als een klein keuzeonderwerp. 
Verder is de inhaalafschrijving geschrapt. Vervangingswaarde heet voortaan actuele waarde. Afschrijven met een 
vast percentage van de boekwaarde is geschrapt. De hefboomformule is toegevoegd.  Bij het familierecht 
(domein B1) zijn wat begrippen geschrapt (scheidingsprocedure, onderhoudsverplichting, schenken onder 
bewind, uitsluitingsclausule) en toegevoegd (in beperkte gemeenschap van goederen, kinderalimentatie, 
partneralimentatie). 
 
 
 
 

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


Errata en aanvullingen 
 
Deze zijn voor leerlingen te vinden op de website onder het kopje Errata. In dat bestand staan ook aanvullingen, 
zo zijn bij de havo de garantievoorziening, de pensioenvoorziening en de off-balance-sheet verplichtingen niet 
opgenomen in de lesbrief Financiering en Verslaggeving. Er staan in het bestand ook zaken die de leerlingen 
kunnen schrappen zoals het dividendpercentage. 
Docenten kunnen het beste naar de errata gaan op de docentenwebsite, omdat in dat bestand ook de errata 
staan die voorkomen in de docentenhandleiding. 
 
Verder kunt u te maken hebben met een versie 2 van een boekje. Dat wil zeggen dat de errata of een deel 
daarvan verwerkt zijn. Het komt dus voor dat er slechts een getal veranderd is in een nieuwe versie van de 
lesbrief. 
Bij een volgende druk worden alle errata gecorrigeerd en aanvullingen opgenomen. 
 

Nieuwe 2e druk 
 
Mede naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe syllabi komen er volgend schooljaar nieuwe drukken 
van:  

• Financiële Zelfredzaamheid Havo en Vwo 
• Personeelsbeleid en Interne Organisatie Havo en Vwo 
• Marktverovering Havo en Vwo 
• Financiering en Verslaggeving Havo en Vwo 

De lay-out zal wat compacter worden en bij de havo-lesbrieven zal de moeilijkheidsgraad naar beneden worden 
bijgesteld. Daarnaast wordt er bij deze nieuwe drukken rekening gehouden met gewijzigde wetgeving, dat speelt 
met name bij de lesbrieven Financiële Zelfredzaamheid en Personeelsbeleid en Interne Organisatie. 
 

Formules bij het CE 
 
Bij M&O is het altijd gebruikelijk geweest om de formules bij het examen te geven. Bij Bedrijfseconomie is 
hierover nog geen mededeling geweest. Navraag bij het CvTE leverde de volgende reactie op. 
 
Bij vwo bedrijfseconomie (vanaf 2021) wordt alleen de somformule gegeven. Bij havo bedrijfseconomie (vanaf 
2020) worden geen formules gegeven.  
Voor algemene formules, zoals bijvoorbeeld de current ratio, gelden de volgende regels: 
- Indien een berekening wordt gevraagd, wordt de formule gegeven; 
- Indien inzicht wordt getoetst (bijvoorbeeld: ‘Wat voor gevolg heeft maatregel x op de current ratio?’) dan 
wordt geen formule gegeven. Uitzondering is indien gegevens niet als standaard beschouwd kunnen worden 
(bijvoorbeeld de naam van balansposten); in dat geval wordt een aangepaste formule gegeven. 
 

Bedrijfseconomieplus Docent 
 
Docenten die willen beschikken over een digitale versie van de lesbrieven kunnen een Abonnement 
Bedrijfseconomieplus Docent bestellen. 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 en onderstrepen; 
pijlen trekken in de tekst of in grafieken; links leggen naar websites of videofilmpjes. Zolang een school een 
abonnement heeft, blijven alle aantekeningen van vorige schooljaren beschikbaar. 
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 
Een abonnement kost € 25,- per school, alle docenten/stagiaires hebben dan toegang. Het abonnement wordt 
jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, tenzij het wordt opgezegd voor het einde van het schooljaar. 

https://www.uitgeverij-stoffels.nl/errata/


Docentenwebsite 
 
Op de docentenwebsite zijn de examens M&O van 2019 in pdf- en wordformaat geplaatst.   
De volgende overzichten zijn aangepast aan de centrale examens uit 2019:  

• 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.   
 

Examenverslag M&O 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 
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. 
 

Enquête resultaten centraal examen M&O 
 
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 goed. 
Havo: gemiddeld cijfer 6,5 en percentage onvoldoende 16,5%, landelijk 6,2 en 23,7%. Vwo: gemiddeld cijfer 6,5 
en percentage onvoldoende 19,3%, landelijk 6,3 en 25,5%. 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 44,6%. 28,6 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.  
 
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 27,8%, terwijl het aantal vwo-leerlingen dat 
examen deed toenam met 9,9%. Ook op het vwo ging dit vooral ten koste van het vak aardrijkskunde, het aantal 
leerlingen met aardrijkskunde nam af met 10% en had eigenlijk moeten toenemen met 9,9%. 
 

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


 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 2019 werd door 37% van de docenten als moeilijk ervaren, door 59% niet te moeilijk of 
niet te makkelijk en door 5% makkelijk gevonden. De N-term van 1,2 lijkt hiermee in overeenstemming. Het 
percentage onvoldoende van 23,7 ligt dicht in de buurt van het gemiddelde over de laatste 20 jaar van 23,9%. De 
lengte van het examen werd door 73% als precies goed ervaren, maar 26% vond het te lang. De inhoudelijke 
aansluiting op het gegeven onderwijs werd door 93% voldoende tot zeer goed bevonden. Het examen kreeg een 
6,8 van de docenten.  
 
Het examen M&O vwo 2019 werd door 89% moeilijk en door 11% niet te moeilijk of niet te makkelijk gevonden. 
De lengte van het examen werd door 68% als te lang en 31% als precies goed ervaren. De N-term van 1,3 en een 
percentage onvoldoende van 25,5% lijken hiermee in overeenstemming. Gemiddeld over de laatste 19 jaar had 
25,3% van de leerlingen een onvoldoende. De inhoudelijke aansluiting op het gegeven onderwijs werd door 70% 
voldoende tot zeer goed bevonden. Het examen kreeg een 4,7 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 bij het havo-
examen als goed beoordeeld evenals de lengte. Op het vwo werd het examen te lang en te moeilijk bevonden, 
het examen kreeg een diepe onvoldoende van de docenten.  
 

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 

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/examenverslagen/waardering_per_examen_2016
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/examenverslagen/waardering_per_examen_2016
mailto:info@uitgeverijstoffels.nl?subject=Afmelding%20nieuwsbrief%20Uitgeverij%20Stoffels
mailto:info@uitgeverijstoffels.nl
http://www.uitgeverijstoffels.nl/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/nieuwsbrief/

