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Introductie

• Filmpje: Omgaan met verandering

Principe van Lemonade: “When life gives you lemons, make lemonade”.

Een van de basisprincipes van Effectuation: een manier 
om je bedrijf te beginnen. 

• Waarom dit voorbeeld?

https://www.youtube.com/watch?v=j3_zoX1Ief0


Hoe ziet het eruit vandaag?
• Wat is Bedrijfseconomie?

• Bedrijfseconomie in de derde klas

• Examenprogramma

• Inhoud examenprogramma

• Is Bedrijfseconomie iets voor jou?

• Aansluiting op vervolgopleidingen



Wat is Bedrijfseconomie?

• Volledige naam: Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële 

Zelfredzaamheid

• Bedrijfseconomie kijkt naar:
• Ondernemingen die producten en/of diensten leveren

• Waarom kunnen deze ondernemingen bestaan?

• Hoe functioneren deze ondernemingen?

• Het individu
• Hoe groot is het financieel zelfbewustzijn van het individu?

• Hoe functioneert het individu binnen een organisatie?

• Hoe helpen persoonlijke ervaringen bij het functioneren in organisaties?



Bedrijfseconomie in de derde klas 

• In de derde klas Economie met aandacht voor 
bedrijfseconomische onderwerpen
• Persoonlijke financiën
• Balans en Resultatenrekening
• Marketing(mix)
• Omzet, kosten, winst

• Verschil Bedrijfseconomie en Economie
• Economie kijkt naar de samenhang tussen groepen 

zoals consumenten, bedrijfsleven, banken, 
overheid en buitenland

• Bedrijfseconomie bekijkt het individu/de organisatie
in relatie tot de genoemde groepen.
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Inhoud Examenprogramma

• Vaardigheden

• Van Persoon naar Onderneming

• Interne Organisatie en Personeelsbeleid

• Investeren en Financieren

• Marketing

• Financieel Beleid

• Verslaggeving



Examenprogramma
- Vaardigheden

• Hoe kijk ik naar mijn eigen leven?

• Hoe vind ik een juiste studie of beroep?

• Hoe bekijk ik organisaties met
een bedrijfseconomische bril?



Examenprogramma
- Van persoon naar onderneming

• Hoe ga je met geld om?

• Hoe zet je een bedrijf op?

• Hoe maak je je bedrijf groter?

• Hoe kijk je naar de plek 
waar je werkt of studeert?



Examenprogramma
- Interne Organisatie en Personeelsbeleid

• Hoe gaat het binnen een onderneming?

• Op welke manier wordt leiding gegeven?

• Hoe zit het met personeel?



Examenprogramma
- Investeren en Financieren

• Wat wil je met je organisatie doen?

• Wat heb je daarvoor nodig?

• Hoe kom je aan middelen en geld?



Examenprogramma
- Marketing

• Wie zijn de klanten van de onderneming?

• Wat hebben ze nodig?

• Hoe weten ze waar de onderneming zit?

• Hoe weten ze hoe duur de producten van de onderneming zijn?

• Hoe brengt een onderneming haar product aan de man?

• Waarom zou een onderneming
aan marketing  doen?

• Wat vindt de samenleving 
van marketing?



Examenprogramma
- Financieel Beleid

• Hoe houden organisaties kosten en opbrengsten bij?

• Hoe kijken organisaties of alles gaat zoals gepland?

• Hoe sturen organisaties bij 
als dat nodig is?



Examenprogramma
- Verslaggeving
• Hoe maak je aan de buitenwereld

bekend hoe het gaat met je onderneming?

• Hoe groot zijn je schulden?

• Hoeveel winst maak je?



Is bedrijfseconomie iets voor jou?

• Je bent nieuwsgierig naar de financiële gevolgen van persoonlijke 
beslissingen

• Je wilt graag weten hoe organisaties werken

• Je bent geïnteresseerd in hoe jouw persoonlijke ervaring je binnen 
organisaties van dienst kan zijn 

• Je bent benieuwd naar de financiële aspecten van organisaties

• Je hebt belangstelling voor oorzaak en gevolg van 
(niet-)financiële beslissingen binnen organisaties 

• Je bent in staat om verbanden te leggen

• Je kunt conclusies trekken op basis van teksten, cijfers en tabellen



Aansluiting op vervolgopleidingen
Bedrijfseconomie is bij uitstek geschikt als keuzevak in het profiel 
EM, maar kan uitstekend als keuzevak bij de andere profielen 

• Vervolgopleidingen VWO

• Bijvoorbeeld

• Economie

• Bedrijfseconomie

• International Business

• Business Analytics

• Fiscaal recht

• Vervolgopleidingen HAVO

• Bijvoorbeeld

• Finance and Control (Bedrijfseconomie)

• Bedrijfskunde

• Accountancy

• Commerciële economie

• Finance, tax and advice



Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=C_qgYSKaE-E


Vragen?


