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Bij het vak economie probeer je 
het gedrag te verklaren van de 
gezinnen, de bedrijven en de 
overheid. Daarnaast moet je 
kunnen uitleggen wat de 
gevolgen zijn van de keuzes van 
gezinnen, bedrijven en de 
overheid. Begrijpend lezen, 
rekenen en basis wiskunde is van 
belang. 
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Economie 

20-80Learning IBC is een 
keuzeprogramma voor leerlingen 
van 4 HAVO en 4 VWO (met of 
zonder economie in het profiel). 
Centraal staat het thema 
ondernemerschap. 
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IBC 

Het nieuwe vak bedrijfseconomie 
is een algemeen vormend vak, 
waarbij de invalshoek van de 
leerling voorop staat: als 
toekomstige werknemer of 
zzp’er, maar ook als mogelijke 
ondernemer of als privé-persoon 
die staat voor belangrijke 
financiële beslissingen in de 
verdere loopbaan. 

Economische vakken 
Bij de economische vakken wordt er van de leerlingen verwacht om 
het verband te zien tussen hun alledaagse praktijk en de theorie. 

Veel mensen denken dat (bedrijfs-)economie alleen maar over geld 
gaat – maar dat is niet zo. Economie is een sociale wetenschap. De 
economische vakken kijken naar de mens in zijn sociale omgeving, de 
mens als burger, als bestuurder, als werknemer, als zelfstandige en 
meer. Het vak (algemene) economie kijkt met name naar gedrag van 
groepen binnen de samenleving en het vak bedrijfseconomie kijkt naar 
de mens als ondernemer of als ondernemende werknemer. 

Verder �  

VERBINDEND ONDERWIJS
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WAT IS ECONOMIE? 
op HAVO en VWO 
 
Van Dale: eco·no·mie de; v − de 
wetenschap die het menselijk 
streven naar welvaart tot voorwerp heeft. 
 
Het vak economie heeft als doel het ontwikkelen van 
een economische kijk om maatschappelijke 
ontwikkelingen. Op school worden tijdens de lessen 
economie hedendaagse verschijnselen kritisch bekeken 
en beoordeeld met gebruik van economische 
begrippen zoals conjuncturen, het Keynesiaans model, 
arbeidsproductiviteit, consumptiegoederen en 
duurzaam ondernemen. Economie is zowel een alfa als 
een beta vak. Dit houdt in dat er veel van je 
leesvaardigheid gevraagd wordt maar ook je 
rekenvaardigheid. Ook andere vaardigheden zoals het 
aanleren van begrippen, het interpreteren van functies 
en het maken van berekeningen zijn belangrijk om het 
vak economie met een voldoende af te sluiten. Het 
wordt daarom ook wel eens een gamma-vak genoemd. 
Voor het vak economie is het dus belangrijk voor 
leerlingen om verbanden te zien tussen de 
economische begrippen en theorieën en de eigen 
leefomgeving.  

Economie 
Het doel van de economielessen is leerlingen kennis, 
inzicht en vaardigheden bij te brengen waarvan zij 
later - thuis, op het werk of in het maatschappelijke 
leven - veel voordeel zullen hebben. Hierbij moet 
men denken aan de volgende zaken: kennis van en 
inzicht in het economische leven in Nederland en in 
andere landen, kennis en inzicht in de rol die de 
leerling zelf speelt - of later gaat spelen - in het 
economische leven: als consument, als producent 
(werknemer) en als staats- of wereldburger. Het 
vermogen om verschillende politieke standpunten of 
meningen over economische kwesties (zoals 
armoede, welvaartsverdeling of het milieu) te leren 
onderscheiden en op grond daarvan een eigen 
mening te vormen. De vaardigheid om zelfstandig 
een eenvoudig economisch onderzoekje op te zetten 
om meer inzicht te krijgen in bepaalde economische 
feiten en gebeurtenissen. Dit is een goede basis voor 
een vervolgopleiding in de economische vakken 
 

Onderwerpen die je bij het vak economie tegen zult 
komen zijn: 

• De arbeidsmarkt: arbeidsmarkt bepaalt wie er wel 
en wie er niet werken in een land. 

• Internationale handel: wanneer vindt er handel 
plaats met het buitenland en wat zijn de gevolgen 
hiervan voor de eigen economie. 

• De goederenmarkt: welke keuzes maken 
consumenten en producenten bij het kopen en 
verkopen van producten en diensten. 

• Inkomensvorming: welke verschillende 
inkomensbronnen zijn er en hoe ontwikkelen het 
totale inkomen en de economische groei in een 
land zich in de loop van de tijd. 

• Europese integratie: wat zijn de oorzaken en de 
gevolgen van de steeds verdergaande eenwording 
van Europa. 

• Collectieve sector: wat doet de overheid om de 
welvaart in een land te vergroten. 

De studiebelasting voor dit vak op het Connect 
College is 
VWO 4 t/m VWO 6 � 3 lesuren per week 
HAVO 4 �  3 lesuren per week 
HAVO 5 �  4 lesuren per week 

Economie is overal om je heen. Niet alleen werkloosheid en financiële 
crisis zijn onderwerpen bij het vak economie ook export, import en 

keuzes van de overheid en het bedrijfsleven. 
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Onderwerpen 

De privépersoon 
Als privépersoon sta je vaak voor 
keuzes met financiële gevolgen. 
Zal ik verder gaan studeren of 
gaan werken? Als ik ga 
samenwonen, hoe regel ik dat 
dan? Bij bedrijfseconomie leer je 
de financiële consequenties van 
die keuzes te overzien. En dit kan 
je ook weer helpen bij het 
functioneren in organisaties waar 
je later als klant, werknemer of 
ondernemer mee te maken hebt. 

De onderneming 
Bedrijfseconomie kijkt naar 
ondernemingen die goederen 
en/of diensten leveren. Hoe 
functioneren ondernemingen en 
welke keuzes moeten worden 
gemaakt? Met de volgende vragen 
houdt bedrijfseconomie zich bezig: 

• Hoe zet je een bedrijf op en hoe 
maak je het groter? 
Ondernemingen zullen willen 
investeren maar deze investering 
moet gefinancierd worden. 

• Hoe organiseer je de organisatie 
van binnenuit? Hoe geef je 
leiding en hoe ga je om met 
personeelsbeleid? 

• Wie zijn je potentiële klanten en 
hoe trek je klanten aan? Wat 
hebben je klanten nodig en hoe 
weten ze jouw onderneming te 
vinden? 

• Is de onderneming financieel 
gezond: wordt er winst 
gemaakt? Hoe houd je alle 
kosten en opbrengsten bij? En 
als het niet gaat zoals gepland, 
hoe kan een organisatie dit dan 
bijsturen? 

• Hoe organiseert een 
onderneming de financiële 
verslaglegging, zodat ook de 
buitenwereld kan zien hoe het 
met de onderneming gaat? 

Kortom: 
Bedrijfseconomie is een vak dat je leert hoe je 
de economie in praktijk brengt. Waarbij je iets 
leert over ondernemen, werken binnen een 
onderneming en het organiseren van je eigen 
financiële huishouden. 
Studiebelasting: 
4 en 5 HAVO: 3 lesuren per week 
4 en 5 VWO: 2 lesuren per week 
6 VWO:  3 lesuren per week 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 gaat het vak, eerder bekend als 
management & organisatie, naar een nieuw programma in havo 4 en vwo 
4 genaamd bedrijfseconomie, financiële zelfredzaamheid en 
ondernemerschap (kort: bedrijfseconomie). 

Het nieuwe vak bedrijfseconomie is een algemeen vormend vak, waarbij 
het perspectief van de leerling voorop staat: als toekomstige werknemer 
of zzp’er, maar ook als aspirant-ondernemer of als privépersoon die staat 
voor belangrijke financiële beslissingen in de verdere loopbaan.  

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. Daarnaast is er ruimte voor eigen initiatief 
en creativiteit, zoals bij het (keuze-)onderdeel ondernemerschap 

Bedrijfseconomie 
Financiële zelfredzaamheid en ondernemerschap 
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IBC is een keuzeprogramma voor alle leerlingen van 
4 HAVO en 4 VWO van het Connect College dat 
doorloopt tot januari van HAVO 5 en gehele 
schooljaar van VWO 5. 

Het IBC is gericht op leerlingen die al in de praktijk 
kennis willen maken met entrepreneurship en 
enthousiast aan het werk willen zijn met het oprichten 
van een eigen bedrijf en alle mogelijkheden en 
onmogelijkheden die hierbij komen kijken. Van onze 
leerlingen verwachten we dat ze in 80% van de lestijd 
het reguliere programma HAVO of VWO volgen en in 
20% van de lestijd het IBC programma volgen, hierbij 
komen aan bod het opzetten en runnen van een eigen 
bedrijf, boekhouden, gastsprekers, stage bij bedrijven, 
meeloopdagen bij HBO en WO en meer… 

 

20-80Learning: 
International Business College 

De tekst in deze folder is samengesteld door de sectie economie/bedrijfseconomie en is gebaseerd op de algemene informatie over de 
economische vakken beschikbaar gesteld door onder andere het SLO, exoertisecentrum economie en de VECON. 

Aan deze uitgave kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend in de breedste zin van het woord. 

Populierlaan 1 

6101 BA  ECHT 

telefoon: 0475 41 61 11 

e-mail: IBC@connectcollege.nl 

Leerlingen die hebben deelgenomen aan het keuzeprogramma 
2080Learning IBC ontvangen een door het ministerie van 

Economische Zaken een erkend certificaat 

VERBINDEND ONDERWIJS


