Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid (in het kort:
“Bedrijfseconomie”) is een algemeen vormend vak dat vanaf het schooljaar 2018/2019 kan
worden gekozen in de profielen C&M en E&M van de bovenbouw van HAVO en VWO. Het
is een herziening van het vak Management & Organisatie.
Het nieuwe vak Bedrijfseconomie is een algemeen vormend vak, waarbij het perspectief
van jou als leerling voorop staat: als toekomstige werknemer of zzp’er, maar ook als
aspirant-ondernemer of als privépersoon die staat voor belangrijke financiële beslissingen
in jouw verdere loopbaan. Ook geeft de keuze voor dit vak aan dat je interesse hebt in
wellicht een (bedrijfs)economische vervolgstudie.
Als privépersoon sta je vaak voor keuzes met financiële gevolgen. Zal ik verder gaan
studeren of gaan werken? Huur of koop ik een huis? Als ik ga samenwonen, hoe regel ik
dat dan? Bij Bedrijfseconomie leer je de financiële consequenties van die keuzes te
overzien. Dit wordt financieel bewustzijn genoemd. En dit kan je ook weer helpen bij het
functioneren in organisaties waar je later als klant, werknemer of ondernemer mee te
maken hebt.
Bedrijfseconomie kijkt naar ondernemingen die goederen en/of diensten leveren. Hoe
functioneren ondernemingen en welke keuzes moeten worden gemaakt?
Bedrijfseconomie is een vak dat je leert hoe je de economie in praktijk brengt. Waarbij je
leert over ondernemen, werken binnen een onderneming en het organiseren van je eigen
financiële huishouden. Er is ook nog ruimte voor een keuze-onderwerp. Het vak
Bedrijfseconomie is uiterst geschikt voor een economische vervolgopleiding, maar ook als
je straks ondernemend wilt zijn.
Om het vak Bedrijfseconomie goed te kunnen volgen moet je regelmatig aan de slag met
cijferwerk en de rekenmachine. Je moet nauwkeurig kunnen werken omdat je opdrachten
krijgt waarbij alle cijfers moeten kloppen, bijvoorbeeld bij het maken of controleren van een
begroting, balans en winst-en-verliesrekening of renteberekeningen.
Maar je moet ook goed informatie en feiten kunnen combineren om vervolgens conclusies
te kunnen trekken. Soms moet je begrippen uit je hoofd leren bijvoorbeeld als je
onderwerpen krijgt die met wetten en regelgeving te maken hebben.

Een korte video over de keuze voor Bedrijfseconomie vind je hier:

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

