
Vragenlijst veldraadpleging economie vmbo 

1. Heeft u kennis genomen van de conceptsyllabus economie vmbo? aantal % 

Ja 166 97.1 

Nee 5 2.9 

 

 

2. Vindt u de nieuwe structuur van de conceptsyllabi overzichtelijk? aantal % 

Ja 159 93 

Nee 12 7 

 

 

4. Biedt de beschrijving van de algemene rekenvaardigheden in K/3 voldoende 

houvast? 

aantal % 

Ja 146 85.4 

Nee 25 14.6 

 

 

6. Geeft u economie in de bovenbouw van de leerweg BB? aantal % 

Ja 55 32.2 

Nee (klik op 'opslaan' en ga verder met vraag 9) 116 67.8 

 

 

7. Geeft de conceptsyllabus vmbo voldoende informatie aan u als docent om 

uw BB-leerlingen te kunnen voorbereiden op het centraal examen? 

aantal % 

Ja 56 93.3 

Nee 4 6.7 

 

 

9. Geeft u economie in de bovenbouw van de leerweg KB? aantal % 

Ja 59 34.5 

Nee (klik op 'opslaan' en ga verder met vraag 16) 112 65.5 

 

 

10. Geeft de conceptsyllabus vmbo als geheel voldoende informatie aan u als 

docent om uw KB-leerlingen te kunnen voorbereiden op het centraal examen? 

aantal % 

Ja 57 95 

Nee 3 5 

 

  



 

12. Bij GL/TL is aan examenonderdeel 4A het onderscheid tussen enkelvoudige 

en samengestelde intrest toegevoegd. Vindt u dat dit onderscheid ook bij KB 

toegevoegd moet worden? 

aantal % 

Nee, dat onderscheid moet bij KB niet worden toegevoegd. 37 61.7 

Ja, maar niet als dat betekent dat iets anders komt te vervallen. 12 20 

Ja, maar alleen als er iets anders vervalt. 1 1.7 

Ja, er hoeft niets anders te vervallen. 10 16.7 

 

 

14. Bij GL/TL is aan examenonderdeel 5A kennis van ondernemingsvormen en 

samenwerkingsvormen (5A.1.9, 10 en 11) toegevoegd. Vindt u dat deze 

onderwerpen ook bij KB toegevoegd moet worden? 

aantal % 

Nee, deze onderwerpen moeten bij KB niet worden toegevoegd. 23 38.3 

Ja, maar niet als dat betekent dat iets anders komt te vervallen. 11 18.3 

Ja, maar alleen als er iets anders vervalt. 6 10 

Ja, er hoeft niets anders te vervallen. 20 33.3 

 

 

16. Geeft u economie in de bovenbouw van de leerweg GL/TL? aantal % 

Ja 145 84.8 

Nee (klik op 'opslaan' en ga verder met vraag 21) 26 15.2 

 

 

17. Geeft de conceptsyllabus vmbo voor wat betreft examenonderdelen 4A, 5A 

en V1 voldoende informatie aan u als docent om uw GL/TL-leerlingen te 

kunnen voorbereiden op het centraal examen? 

aantal % 

Ja 117 85.4 

Nee 20 14.6 

 

 

19. Geeft de conceptsyllabus vmbo als geheel voldoende informatie aan u als 

docent om uw GL/TL-leerlingen te kunnen voorbereiden op het centraal 

examen? 

aantal % 

Ja 133 93 

Nee 10 7 

 

 

21. Bevat de conceptsyllabus economie vmbo volgens u onduidelijkheden of 

onjuistheden? 

aantal % 

Ja 23 13.5 

Nee 148 86.5 

 


