
Bedrijfseconomie - periode 1 – Havo leerjaar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 

     

     

     

      

- Opdrachten 3.1 t/m 3.2 
- Opdrachten 3.3 t/m 3.5 

- Opdrachten 2.1 t/m 2.10   
- Opdrachten 2.11 t/m 2.14 
- Opdrachten 2.15 t/m 2.18 

 

Verwondersessie 

Bedrijfseconomie: 
paragraaf 1.1 

Verwondersessie 
 

Bedrijfseconomie: 

paragrafen 1.2 & 1.3 

 

Verwondersessie 
 

Basisrekenvaardig-
heden: paragrafen 
2.1, 2.2 & 2.3. 
 
 

Verwondersessie 

 

Balans, winst- en 

verliesrekening en 

liquiditeit: 3.1 & 3.2  

 

Verwondersessie 
 

Basisrekenvaardig-
heden: paragrafen 
2.4, 2.5 & 2.6. 

  

Opdrachten 1.1 t/m 1.3 

- Opdrachten 1.4 t/m 1.7 
- Opdrachten 1.8 t/m 1.10 

 
 

 
Check de leerdoelen. Ik kan: 

- commerciële en niet-

commerciële organisaties 

beschrijven. 

- de rechtsvormen noemen 

- verschillende doelstellingen 

onderscheiden 

- de taken van de leiding 

omschrijven 

 

- het verband leggen tussen 

communicatie en informatie 

- gegevens en informatie 

omschrijven en er voorbeelden 

van geven 

- de eisen noemen die aan 

informatie worden gesteld 

- het verschil aangeven tussen 

beslissings-, verantwoordings- 

en feedbackinformatie. 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

Berekeningen uitvoeren met 
procenten en promillages. 
 
In een gegeven vergelijking 
met 1 onbekende de 
onbekende grootheid 
berekenen. 
 
Het ongewogen en gewogen 
rekenkundig gemiddelde 
berekenen. 

 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
Je kunt de samenhang tussen 
bedrijfseconomie en de 
maatschappij beschrijven. 
 
  
 

Verwondersessie 
 

Balans, winst- en 
verliesrekening en 
liquiditeit: 3.3 & 3.4 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- tabellen met enkele en 

meervoudige ingangen 

opstellen. 

- vaststellen wanneer een 

vierkantscontrole mogelijk is en 

deze toepassen. 

- een lijn- en staafdiagram 

beschrijven en opstellen. 

 

- Indexcijfers berekenen. 

 

- vreemde valuta naar euro’s en 

euro’s naar vreemde valuta 

omrekenen. 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- een balans opstellen. 

- verklaren wat de 

verschillende balansposten 

inhouden. 

- de volgorde van de 

balansposten aangeven. 

 

- Financiële feiten verwerken 

in de balans. 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- een winst- en verliesrekening 

beschrijven. 

- het verschil aangeven tussen 

de scontrovorm en de 

paginavorm. 

 

- Een balans, winst- en 

verliesrekening en 

liquiditeitsoverzicht opstellen. 

 

- Opdrachten 3.6 t/m 3.7 
- Opdrachten 3.8 t/m 3.10 

 

- Opdrachten 2.19 t/m 2.21   
- Opdrachten 2.22 t/m 2.28 
- Opdrachten 2.29 t/m 2.30 
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