
Bedrijfseconomie - periode 1 – Vwo leerjaar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 

     

     

     

      

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

 

- Opdrachten 16.14 t/m 16.19 
- Opdrachten 16.20 t/m 16.23 

 

Verwondersessie 

Interne organisatie & 
personeelsbeleid: 
paragraaf 16.1 & 16.2 

Verwondersessie 
 

Interne organisatie 
& personeelsbeleid: 
paragraaf 16.3 & 
16.4 
 

Verwondersessie 
 

Interne organisatie & 
personeelsbeleid: 
paragraaf 16.5 & 16.6 
 
 

Verwondersessie 
 

Basisrekenvaardig-
heden: paragrafen 
2.4, 2.5 & 2.6. 
 

 

Verwondersessie 
 

Basisrekenvaardig-
heden: paragrafen 
2.1, 2.2 & 2.3. 

  

- Opdrachten 16.1 t/m 16.4 
- Opdrachten 16.5 t/m 16.9 
-  

- Opdrachten 16.10 t/m 16.11 
- Opdrachten 16.12 t/m 16.13 

 
 

 
Check de leerdoelen. Ik kan: 

- uitleggen waarom zzp’ers en 

andere bedrijven worden 

ingehuurd en bepalen wanneer 

je moet opletten i.v.m. 

loonheffingen. 

De bevoegdheden van een OR 

noemen en de bevoegdheden 

en taken van de vakbond. 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

Relatie leggen tussen sociaal 
en personeelsbeleid. 
Onderdelen van 
personeelsbeleid uitleggen. 
Methoden noemen om 
personeel te selecteren. 
Verschillen tussen een 
functionerings- en 
beoordelingsgesprek 
beschrijven. Uitleggen dat 
personeel tot het human 
capital van de organisatie 
behoort. 
 
De bestandsdelen van de 
loonkosten noemen. De 
berekening van brutoloon naar 
nettoloon beschrijven. 
Verschillende beleningsvormen 
noemen. 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
Kenmerken noemen van 
individuele en collectieve 
arbeidsvoorwaarden en het 
onderscheid aangeven 
tussen primaire en 
secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
 
de verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten 
beschrijven en de 
verplichtingen van de 
werkgever en werknemer 
noemen. 
 
de opzegverboden van een 
arbeidsovereenkomst 
benoemen, manieren 
herkennen waarop een ao 
voor (on)bepaalde tijd kan 
eindigen en uitleggen hoe de 
overheid zorgt voor goede 
arbeidsomstandigheden. 
 
 
 
  
 

Verwondersessie 
 

Balans, winst- en 
verliesrekening en 
liquiditeit: 3.1 & 3.2 

 

 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: 

- 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. 

 

- 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 

 

 
 


