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   Vwo 
  druk Studielasturen Lesuren1) 
Financiële Zelfredzaamheid CE/SE 2 41 30 
Bedrijf Starten CE/SE 3 45 30 
Onderneem-het-zelf CE/SE 2 20 17 
Personeelsbeleid en Interne Organisatie CE/SE 2 30 20 
Marktverovering CE/SE 2 20 13 
Financiering en Verslaggeving CE 2 55 37 
Investeren SE 2 8 5 
Het Resultaat CE 2 54 35 
Totaal (excl. keuzeonderwerpen)   273 187 
     
Keuzelesbrieven     
Circulair Ondernemen SE 2 14 9 
Bedrijfseconomie@home SE 2 12 7 
Boekhoudmodule 4) SE 4 (26) (27) 
Basisvaardigheden     
Het Rekenwonder SE 5/6/7 6 5 
Totaal   305 208 
Niet ingevuld 2)   135 71 
Totaal beschikbaar 3)   440 279 

 
1) Studielasturen zijn uren van 60 minuten en lesuren zijn uren van 50 minuten. 
2)  Betreft de uren van de studielast die niet ingevuld zijn en deze kunnen worden gereserveerd om cases te behandelen, 

extra lessen in te bouwen voor het geven van samenvattingen, extra uitleg, het bespreken van het laatste examen, 
het geven van extra ICT-opdrachten, het laten maken van een praktische opdracht, het meedoen aan 
managementgames, enzovoort. 

3)  Bij het schatten van het totale aantal lesuren is verondersteld dat er 36 weken effectief les kan worden gegeven in 4 
en 5 vwo en 33 weken in de examenklas en dat er wekelijks 2 lesuren beschikbaar zijn in 4 vwo en 3 uur in 5 en 6 vwo. 

4)   Deze module is zeer flexibel inzetbaar. Indien u alles behandelt, heeft u 28 lessen nodig. Als u bijvoorbeeld de balans 
en mutatiebalansen overslaat in verband met voorkennis van leerlingen, heeft u 24 lessen nodig. Als u ook de werking 
van een digitaal boekhoudprogramma overslaat, heeft u 20 lessen nodig. Het is zelfs mogelijk om binnen deze 
onderdelen stof over te slaan. 

 
Bovenstaande lesuren en studielasturen zijn inclusief het maken van de zelftesten. Voor de lesbrief Onderneem-het-zelf 
geldt dat de lesuren zijn weergegeven inclusief het maken van de cases. 


