
Management & Organisatie - periode 1 – Vwo leerjaar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

               

      

- Opdrachten 28 t/m 32 
-  

- Opdrachten 8 t/m 13  
 

Verwondersessie 

De N.V.: 
paragrafen 1.1 t/m 
1.3 

Verwondersessie 
 

De N.V: paragrafen 

1.4 & 1.5 

 

Verwondersessie 
 

De N.V.: paragrafen 
1.6 t/m 1.8 
 
 

Verwondersessie 
 

Het eigen vermogen 
van de N.V.: 
paragrafen 2.4 t/m 
2.5 
 
 

 

Verwondersessie 
 

Het eigen vermogen 
van de N.V.: 
paragrafen 2.1 t/m 2.3 
 

  

Opdrachten 1 t/m 5 

- Opdrachten 6 t/m 7 
 
 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

Omschrijven van de 

rechtsvormen NV en BV en 

verschillen en overeenkomsten 

tussen beide. 

Rechtsvormen NV en BV 

herkennen in concrete situaties. 

Belangrijkste bevoegdheden 

van de organen binnen een NV 

en BV beschrijven. 

Procedure rond opheffing NV en 

BV beschrijven. 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

Aangeven welke soorten 
aandelen er zijn en welke 
bevoegdheden deze met zich 
meebrengen.  

 

Voor- en nadelen van gewoon 
aandelenvermogen noemen, 
t.o.v. preferent 
aandelenvermogen voor de 
onderneming en beleggers. 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
Aangeven wie vragers en 
aanbieders zijn op de geld- 
en kapitaalmarkt.  
 
De vermogensmarkt 
beschrijven en werking 
daarvan.  
 
Werking van de 
effectenbeurs beschrijven. 
 
Procedure rond oprichting 
NV en BV beschrijven. 
  
 

Verwondersessie 
 

Het eigen vermogen 
van de N.V.: 
paragrafen 2.5 t/m 
2.6 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

Aan de hand van de balans 

bepalen wat de omvang is van 

het aandelenvermogen, 

geplaats kapitaal en aandelen in 

portefeuille. 

 

Omschrijven wat dividend per 

aandeel is. 

 

Verklaren hoe verschillende 

reserves ontstaan en worden 

aangewend. 

 

Verschillende soorten reserves 

kennen en kunnen berekenen. 

 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

Verklaren hoe verschillende 

reserves ontstaan en worden 

aangewend. 

 

Verschillende soorten reserves 

kennen en kunnen berekenen.  

Aan de hand van de balans 
bepalen wat de omvang is van 
het aandelenvermogen, 
geplaats kapitaal en aandelen 
in portefeuille. 
 
Omschrijven wat dividend per 
aandeel is. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

Winstverdeling kunnen 

beschrijven. 

 

Agio op aandelen bij emissie 

berekenen. 

Verklaren hoe verschillende 

reserves ontstaan en worden 

aangewend. 

 

Verschillende soorten reserves 

kennen en kunnen berekenen. 

 

 

 

- Opdrachten 33 t/m 41 
 

- Opdrachten 14 t/m 27   
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