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Wijzigingen havo bovenbouw 2021 
Omdat de havo-syllabus voor het examen 2023 gewijzigd is, zullen er een 
aantal nieuwe drukken verschijnen. De lesbrief Vervoer wordt vervangen 
door de lesbrief Vragers en Aanbieders, de lesbrieven Jong en Oud en 
Markt en Overheid krijgen een nieuwe druk. Ook de lesbrief Rekonomie-
havo wordt vernieuwd in 2021. 
In 2022 zullen de lesbrieven Europa en Verdienen en Uitgeven om deze 
reden ook een nieuwe druk krijgen. 
Om docenten te helpen bij de bestellingen van het havo-materiaal in 2021 
staat er een uitgebreide toelichting op onze website. 

 Wijzigingen vwo bovenbouw 2021 
De syllabus voor het vwo-examen 2023 is gewijzigd en dat heeft 
consequenties voor de lesbrieven. In 2020 is hiervoor al de 5e druk van 
lesbrief Levensloop uitgebracht. 

In 2021 zullen hiervoor de lesbrieven Mobiliteit en Economische Crisis 
vervangen worden door de lesbrieven Marktresultaat en Overheidsinvloed, 
Welvaart en Economisch Beleid. 

Ook van de keuzelesbrief Gedragseconomie zal er in 2021 een nieuwe 
druk verschijnen. 

In 2022 zal zeker ook van de lesbrief Wereldeconomie een nieuwe druk 
verschijnen. 

Om docenten te helpen bij de bestellingen van het vwo-materiaal in 2021 
staat er een uitgebreide toelichting op onze website. 
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 Overzicht nieuwe drukken 2021 
In 2021 verschijnen de volgende nieuwe drukken: 
Havo-methode   
Omschrijving Druk ISBN 
Lesbrief Vragers en Aanbieders 1 9789461103079 
Lesbrief Jong en Oud 5 9789461103086 
Lesbrief Markt en Overheid 5 9789461103093 
Uitwerkingen Vragers en Aanbieders 1 9789461103109 
Uitwerkingen Jong en Oud 5 9789461103116 
Uitwerkingen Markt en Overheid 5 9789461103123 
Lesbrief Rekonomie Havo 3 9789461103239 
Uitwerkingen Rekonomie Havo 3 9789461103246 
Docentenhandleiding havo 10 9789461103130 
Vwo-methode   
Omschrijving Druk ISBN 
Lesbrief Marktresultaat en Overheidsinvloed 1 9789461103147 
Lesbrief Welvaart 1 9789461103154 
Lesbrief Economisch Beleid 1 9789461103161 
Uitwerkingen Marktresultaat en Overheidsinvloed 1 9789461103178 
Uitwerkingen Welvaart 1 9789461103185 
Uitwerkingen Economisch Beleid 1 9789461103192 
Lesbrief Gedragseconomie 2 9789461103215 
Uitwerkingen Gedragseconomie 2 9789461103222 
Docentenhandleiding Vwo 10 9789461103208 
 
De volledige prijslijst met alle toelichtingen treft u op onze website aan. 

 Al te bestellen 
De nieuwe lesbrief en uitwerkingen Marktresultaat en Overheidsinvloed 
kan nu besteld worden. Stuur een mail naar postbus@lweo.nl.  

 Conferentie 2021 
De LWEO organiseert op donderdag 3 juni 2021 van 10.00 tot 14.00 uur 
haar jaarlijkse conferentie. Deze zal volledig digitaal plaatsvinden. Scholen 
die een van de economiemethodes in gebruik hebben, ontvangen t.z.t. 
hiervoor een uitnodiging. 

 Docentenpresentatie 
Voor 18 euro per schooljaar per schoollocatie hebben docenten online 
toegang tot alle economielesbrieven van de LWEO. Per klas afzonderlijk 
kunnen de lesbrieven digitaal getoond worden, alsook grafieken en 
tabellen ingevuld. 

Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt dit product als abonnement verkocht. 

 Docenten filmen  
In coronatijd zijn er veel docenten die hun lessen filmen of filmpjes maken 
bij de LWEO-methodes. Na eerdere links naar Frank Academy en Peet Pols 
nu van Gijs van den Brekel: 

https://www.youtube.com/gijsvandenbrekel 

Hebt u ook instructiefilmpjes gemaakt waarvan u hoopt dat meer 
leerlingen ze bekijken dan uw eigen leerlingen? Stuur een link naar 
postbus@lweo.nl. 
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 Nieuwsbrief LWEO voor collega's 
Als uw sectiegenoten nog geen abonnement hebben op deze gratis 
nieuwsbrief, dan kunnen zij een abonnement nemen door een e-mail te 
sturen naar nieuwsbrief@lweo.nl met als onderwerp "opgave nieuwsbrief 
economie LWEO BV". 

 Afmelden nieuwsbrief LWEO 
Wilt u de nieuwsbrief van de LWEO B.V. niet meer ontvangen? Mail dit dan 
naar nieuwsbrief@lweo.nl met als onderwerp "afmelding nieuwsbrief LWEO 
BV". 
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