
Bedrijfseconomie  
Het vak bedrijfseconomie heet officieel: bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële 
zelfredzaamheid. Dit zijn dan ook de drie onderdelen waaruit het vak bestaat.    
  
Binnen het thema financiële zelfredzaamheid leer je onder andere hoe het kopen van een huis eraan 
toe gaat (en hoe je dit betaalt), hoe het volgens de wet zit wanneer je gaat samenleven (huwelijk, 
geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract) en wat er gebeurt met de bezittingen van 
iemand die komt te overlijden.    
   
Bij ondernemerschap leer je hoe je een eigen bedrijf opstart en tot een succes maakt. Denk hierbij 
aan het marktonderzoek, de marketing van het bedrijf, maar ook welke juridische vorm jij kiest voor 
jouw bedrijf.    
   
Tot slot is er het thema bedrijfseconomie. Wanneer je namelijk binnen een bedrijf werkt, of jouw 
eigen bedrijf hebt is het van belang om financiële informatie goed te begrijpen. Je vindt antwoord op 
onder andere de volgende vragen: Welke verkoopprijs moet ik vaststellen? Hoe kan ik ervoor zorgen 
dat ik winst maak? Hoe komt het dat het de afgelopen tijd zo goed ging met mijn bedrijf? Hoe staan 
bedrijven er financieel voor?   
   
Tijdens de lessen maak je actief gebruik van het computerprogramma Excel. Dit programma wordt in 
het bedrijfsleven ook veel gebruikt en hiermee vertrouwd raken zorgt ervoor dat je hier later een 
groot voordeel van hebt.    
   
Het vak geeft je een voorsprong wanneer je straks een economische studie gaat doen. Studenten die 
dit vak gevolgd hebben ervaren met name in het eerste jaar van de vervolgstudie op het hbo of de 
universiteit een voorsprong op studenten die dit vak niet hebben gehad. Daarnaast bereidt het jou 
(ook als je geen economische studie wilt doen) voor op financiële keuzes die jij in jouw leven moet 
maken en helpt het jou wanneer je een eigen bedrijf wilt starten.    
   
Van leerlingen die het vak kiezen verwachten wij een actieve houding, een positieve 
huiswerkattitude en zelfstandigheid. Het zeer dringend advies is, om het vak alleen te kiezen 
wanneer jouw wiskundedocent verwacht dat jij wiskunde met minimaal een voldoende af kunt 
ronden.    
   
De lessentabel ziet er als volgt uit:   

Leerjaar   (t)vwo   

4   2 lesuren per week   

5   3 lesuren per week   

6   3 lesuren per week   

   
Dit jaar vindt er bij de derde klassen havo en (t)vwo en de vierde klassen up een proefles 
bedrijfseconomie plaats tijdens de reguliere economieles.   
  
Voor vragen kunt u terecht bij: j.schuit@veluwseonderwijsgroep.nl  
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