Welkom op de
Voorlichtingsavond economie (eco) en
”bedrijfseconomie,ondernemerschap en
financiële zelfredzaamheid. (Beco). ”

agenda
• Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid
(BECO)
• BECO op de OSG
• Voorbeeldopdrachten BECO
• Economie
• Economie op de OSG
• Voorbeeldopdrachten Economie
• Verschillen tussen Economie en BECO
• Afsluiting

geschiedenis
•BECO heette tot 2018 Management en Organisatie, daarvoor
werd het vak gegeven onder de noemer Handelswetenschappen
en Recht/ economie II.
•In 1998 is het programma gewijzigd en is het boekhouden komen
te vervallen en werd het Management & organisatie (M&O), vanaf
dit schooljaar is de naam gewijzigd in BECO.
•Het schoolvak BECO geeft de leerling inzicht in managen van
organisaties. Het management maakt keuzes op basis van
bedrijfseconomische gegevens. (kostprijs en winstberekening)
•De componenten “Ondernemerschap” en “Financiële
zelfredzaamheid” neem ook een belangrijk deel van de vak inhoud
in

Wat is Bedrijfseconomie?
• Bedrijfseconomie kijkt naar:
• 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?

• Ondernemingen die producten en/of diensten leveren
• Waarom kunnen deze ondernemingen bestaan?
• Hoe functioneren deze ondernemingen?

Bedrijfseconomie in de derde klas
• In de derde klas Economie met aandacht voor
bedrijfseconomische onderwerpen
• Balans en Resultatenrekening
• Belasting rekenen en hypotheek vormen

• Verschil Bedrijfseconomie en Economie

• Economie kijkt naar de samenhang tussen groepen
zoals consumenten, bedrijfsleven, banken,
overheid en buitenland
• Bedrijfseconomie bekijkt alleen de keuzes van het
individu en/of bedrijven.

Inhoud Examenprogramma
• Vaardigheden
• Van Persoon naar Onderneming
• Interne Organisatie en Personeelsbeleid
• Investeren en Financieren
• Marketing
• Financieel Beleid
• Verslaggeving
• Keuze-onderwerp

Examenprogramma

Examenprogramma
- Vaardigheden

• Wat zijn informatievaardigheden?
• Hoe moet ik communiceren?
• Hoe kijk ik naar mijn eigen leven?
• Hoe doe ik onderzoek?
• Hoe bekijk ik organisaties met
een bedrijfseconomische bril?

Examenprogramma
• Het idee van het nieuwe vak is dat het dichter bij de
belevingswereld van leerlingen staat.
• Het gaat vanuit de persoon (huis kopen/huren, samenwonen
of trouwen, pensioen.)
• Langzaam naar de onderneming (geld lenen voor een huis of
een investering, omgaan met kosten en uitgaven)

Examenprogramma
• De verwachting is dat er nog steeds veel bronnen zijn.
• En dat het aandeel rekenen iets minder gaat worden. Dat is nu
ongeveer 80%
• We raden nog steeds affiniteit met getallen aan. Het is geen
ingewikkelde wiskunde, maar wel een hoop rekenen.

Lessen Bedrijfseconomie
• Havo 4: 3 uur
• Havo 5: 3 uur
• Vwo 4: 3 uur
• Vwo 5: 3 uur
• Vwo 6: 2 uur
• BECO is in de vrije ruimte van alle pakketten te kiezen.

Aansluiting op vervolgopleidingen

Bedrijfseconomie is bij uitstek geschikt als keuzevak in het profiel
E&M, maar kan uitstekend als keuzevak bij de andere profielen

• Vervolgopleidingen VWO

• Vervolgopleidingen HAVO

Bijvoorbeeld:
• Economie
• Bedrijfseconomie
• International Business
• Business Analytics
• Fiscaal recht

Bijvoorbeeld:
• Finance and Control (Bedrijfseconomie)
• Bedrijfskunde
• Accountancy
• Commerciële economie
• Finance, tax and advice

Voorbeeldopgave
• Sies en Paul kopen een huis
•
• Sies en Paul kopen een huis van € 250.000,-. Hiervoor sluiten zij een hypotheeklening af van € 250.000 tegen een hypotheekrente
van 3,5%. Sies verdient bruto € 50.000 per jaar en Paul verdient € 25.000 per jaar. De hoogste belastingschijf van Sies is 42%.
• Het eigenwoningforfait bedraagt 0,75% en wordt berekend over de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde van de woning is
hier € 250.000,-. De woningbezitter moet dit bij zijn bruto inkomen optellen en hierover betaalt hij de inkomensheffing.
•
• 4.

Bereken de bruto rentelasten voor Sies en Paul in het eerste jaar. (1p)

•
• Het bedrag dat in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek is gelijk aan de bruto rentelasten minus het eigen woningforfait.
•
• 5.

Bereken het bedrag dat in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. (2p)

•
• De eerste maand lossen Sies en Paul € 400,- af op de hypotheeklening.
•
• 6.

Bereken de netto maandlasten in de eerste maand. (3p)

Economie
•Economie is het bestuderen van de keuzes die consumenten en
producenten maken vanuit het oogpunt van schaarste.
•Het doel van het schoolvak economie is: “de leerling met een
economische bril naar de samenleving te laten kijken” (Teulings,2005)
•Sinds 2010 een nieuw economieprogramma binnen Havo en VWO.
Meer verklaren en minder berekenen. Meer gedrags-economische
aspecten binnen het vak. ( speltheorie)

Economie op de OSG
• Economie twee uur per week in de derde klas.
• Kennismaking met vak en vaardigheden in derde klas.
• Doorlopende leerlijn, zowel qua docent als qua inhoud van het vak.
• Verschil tussen onderbouw en bovenbouw daardoor klein.
• Klaslokaalexperimenten in de bovenbouw om economische principes
duidelijk te maken.
• Actualiteiten worden, waar mogelijk, in de les besproken.
• Economie kan alleen gekozen worden in de profielen E&M en C&M in
de havo bovenbouw. Op het vwo kan economie worden gekozen in
de profielen E&M, N&T en N&G

https://www.youtube.com/watch?v=p3Uos2fzIJ0

Verschillen Economie en bedrijfseconomie
• BECO gaat veel dieper in op de gebieden accountancy, financiering,
organisatiestructuur en marketing dan economie.
• Voor het vak BECO zijn rekenvaardigheden, en discipline van een
groter belang. Bij economie is beredeneren belangrijker.
• Economie is herkenbaarder vanuit het nieuws. BECO meer vanuit
grote evenementen uit een mensenleven.
• Economie gaat veel meer over het verklaren van keuzes van alle
consumenten, producenten, overheid en banken. BECO meer vanuit
individuele mensen en bedrijven
• Combinatie BECO en economie aan te raden bij economische studies.

Verschillen Economie en bedrijfseconomie
• Economie is algemene economie, BECO is bedrijfseconomie
• Economie is meer macro-niveau, BECO is meer micro-niveau
• Economie is meer beredeneren, BECO is meer rekenen
• Economie is meer begrijpen, BECO is meer toepassen

Bedankt voor uw aandacht.

Iemand nog

