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Bedrijfseconomie, ondernemerschap
en financiële zelfredzaamheid
Het programma M&O verandert vanaf het schooljaar 2018-2019 (startend in leerjaar 4).
In het nieuwe vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid
zijn onderdelen toegevoegd en zijn andere domeinen geactualiseerd. Ook is de
samenhang tussen de domeinen vergroot via het overkoepelende domein B en is er
onder andere via domein H (keuzeonderwerpen) ruimte om het vak binnen de school
nog meer een eigen gezicht te geven. Het nieuwe centraal examen havo wordt voor het
eerst afgenomen in 2020, vwo in 2021.

Ruimte om te vernieuwen

De vernieuwing van het vak vraagt
tijd van docenten. Er moeten keuzes
gemaakt worden als het gaat om
toetsing en examinering, lesmaterialen
en organisatie. Ook in de voorlichting
in de onderbouw moet er aandacht
zijn voor het nieuwe vak en zal
voorlichtingsmateriaal moeten worden
aangepast. Hoe kunt u zich hierop dit
schooljaar voorbereiden?

Schoolexamen: de digitale
handreiking

De inrichting van onderwijs en
toetsing binnen het schoolexamen
valt onder de verantwoordelijkheid
van de school. Daarom maakt SLO voor
alle examenvakken een handreiking,
waarmee scholen handvatten krijgen
om het schoolexamen in te richten. In
de handreiking bedrijfseconomie leggen
we uit wat moet en wat mag en welke
keuzes gemaakt kunnen worden bij
de inrichting van het onderwijs en het
schoolexamen.

Ook worden suggesties gegeven
voor de vorm en inhoud van PTA’s,
schoolexamentoetsen en worden
hulpmiddelen aangeboden voor de
inrichting van het schoolexamen.
Er staan in de handreiking op actuele
thema’s ideeën voor verder uit te
werken lessenseries. Ook zijn voor
de schoolexamenonderdelen de
eindtermen verder uitgewerkt en
toegelicht.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie:
handreikingschoolexamen.slo.nl/
bedrijfseconomie-hv

Centraal examen: examenstof en
voorbeeldopgaven

In de syllabi voor havo (2020) en vwo
(2021) is de stof voor de centrale examens
beschreven. De syllabi zijn officieel
vastgesteld door het College voor
Toetsen en Examens (CvTE). Het Cito
maakt examenopgaven op basis van deze
syllabi. Voor de vernieuwde domeinen zijn
voorbeeldexamenopgaven beschikbaar.
Een compleet voorbeeldexamen is in het
voorjaar van 2018 beschikbaar.

Meer weten?

Kijk op www.examenblad.nl.
Via uw examensecretaris kunt u zich
aanmelden voor de mailings van
Examenblad en blijft u op de hoogte van
recente ontwikkelingen m.b.t. het centraal
examen bedrijfseconomie.

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
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