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Wijzigingen havo bovenbouw 2023 
Voor het schooljaar 2023-2024 verschijnen er van de lesbrieven en 
uitwerkingen Conjunctuur en Ongelijkheid (havo/vwo) een nieuwe druk. 
Ook wordt er een nieuw keuzeonderwerp aangeboden: Grenzen aan de 
groei? De lesbrief gaat over economische groei in relatie tot de 
leefbaarheid van de planeet, nu en in de toekomst. De lesbrief sluit af met 
twee casus: over de stikstofcrisis en over de energietransitie. 
Door alle veranderingen in de lesbrieven zal er van de docenten-
handleiding havo ook een nieuwe druk uitkomen. 

 
 Wijzigingen vwo bovenbouw 2023 

Voor het schooljaar 2023-2024 verschijnen er van de lesbrief en 
uitwerkingen Vraag en Aanbod, Marktgedrag, Arbeid en Ongelijkheid 
(havo/vwo) een nieuwe druk. Daarnaast verschijnt er van de 
docentenhandleiding een nieuwe druk. 
 

 Overzicht nieuwe druk 2023 
In 2023 verschijnen de volgende nieuwe drukken: 
 
Havo-methode   
Omschrijving Druk ISBN 
Lesbrief Conjunctuur 2 9789461103468 
Lesbrief Grenzen aan de groei? 1 9789461103475 
Lesbrief Ongelijkheid (havo/vwo) 2 9789461103543 
Uitwerkingen Conjunctuur 2 9789461103482 
Uitwerkingen Grenzen aan de groei? 1 9789461103499 
Uitwerkingen Ongelijkheid (havo/vwo) 2 9789461103581 
Docentenhandleiding havo 12 9789461103505 
Vwo-methode   
Omschrijving Druk ISBN 
Lesbrief Vraag en Aanbod 4 9789461103512 
Lesbrief Marktgedrag 2 9789461103529 
Uitwerkingen Vraag en Aanbod 4 9789461103550 
Uitwerkingen Marktgedrag 2 9789461103567 
Lesbrief Arbeid 2 9789461103536 
Lesbrief Ongelijkheid (havo/vwo) 2 9789461103543 
Uitwerkingen Arbeid 2 9789461103574 
Uitwerkingen Ongelijkheid (havo/vwo) 2 9789461103581 
Docentenhandleiding Vwo 12 9789461103598 
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De volledige prijslijst 2023 treft u op onze website aan. 
 

 Al te bestellen 
Op dit moment kunt u de nieuwe druk van de lesbrieven en uitwerkingen 
Conjunctuur en Arbeid al bestellen. Stuur hiervoor een e-mail naar 
postbus@lweo.nl.  
 

 Conferentie 2023 
De LWEO organiseert op donderdag 11 mei 2023 haar jaarlijkse 
conferentie. In de ochtend zullen Sophie van Gool (Salaristijger) en Olaf 
Sleijpen (DNB) spreken. In de middag zijn er weer werkwinkels. 
Scholen die een van de LWEO-methodes in gebruik hebben ontvangen 
binnenkort de uitnodiging. 
 

 Vernieuwde website 
Heeft u het al gezien? Onze website www.lweo.nl is vernieuwd. Docenten 
en leerlingen hoeven nu niet meer voor economie en bedrijfseconomie 
naar verschillende websites te gaan. 
 

 Digitale zaken 
• Op de docentenwebsite is een powerpoint geplaatst die docenten 

kunnen gebruiken bij hun les over het IS-MB-GA-model. 
• Vanaf heden kunt u ons ook volgen op LinkedIn. 
 

 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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