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BEDRIJFSECONOMIE, ONDERNEMERSCHAP EN FINANCIËLE 
ZELFREDZAAMHEID - VWO: VAKSPECIFIEKE INFORMATIE 2021  
Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het College voor Toetsen en 
Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl) bekendgemaakt. 
Veranderingen  ten opzichte van 2020 zijn geel gemarkeerd. In 2020 zijn geen centrale examens 
afgenomen. Mocht u willen weten wat gewijzigd is in 2021 ten opzichte van 2019, dan kunt u naast 
dit document ook het document van 2020 raadplegen, waarin de wijzigingen in 2020 ten opzichte van 
2019 zijn weergegeven. 
- Vakspecifieke informatie 2020 
Veranderingen t.o.v. de Septembermededeling zijn blauw gemarkeerd. 

EXAMENSTOF 
De examenstof is beschreven in de syllabus bedrijfseconomie vwo 2021. 

SYLLABUS 
De syllabus 2021 is geheel vernieuwd vergeleken met de syllabus 2020, die voor het oude vak 
management & organisatie gold. 
De syllabus 2021 heeft een tweede nadere vaststelling gekregen. Op diverse plaatsen zijn begrippen 
verduidelijkt door ze nader te omschrijven. Op enkele plaatsten is een begrip geschrapt. 

FORMULEBLAD 
Het formuleblad wordt uitgebreid met, indien van toepassing, de formule van de meetkundige rij. 
 
Over het gebruik van formules in de centrale examens bedrijfseconomie havo/vwo in 2021: 
1. Voor het berekenen van de contante waarde en eindwaarde: 

• Bij vwo bedrijfseconomie worden de contante waarde en eindwaarde van één en van 
meerdere geldbedragen getoetst. Hierbij wordt de somformule gegeven. 

• Bij havo bedrijfseconomie worden de contante waarde en de eindwaarde van één geldbedrag 
getoetst. Hierbij worden geen formules gegeven. 

 
2. Voor overige formules, zoals bijvoorbeeld die voor de berekening van de current ratio, gelden de 
volgende regels: 

• Indien een berekening wordt gevraagd, wordt de formule gegeven; 
• Indien inzicht wordt getoetst (bijvoorbeeld: ‘Wat voor gevolg heeft maatregel x op de current 

ratio?’), dan wordt geen formule gegeven. Uitzondering hierop is de situatie waarin in het 
examen opgevoerde gegevens niet als standaard worden beschouwd (bijvoorbeeld de naam 
van balansposten). In dat geval wordt een formule gegeven en aangepast aan de in het 
examen gebruikte terminologie. 

VOORBEELDEXAMEN 
In 2021 is het eerste centraal examen bij het nieuwe programma ‘Bedrijfseconomie, 
ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid’. 
Op Examenblad is in 2019 een voorbeeldexamen bedrijfseconomie vwo gepubliceerd: 
examenblad.nl/M&O wordt bedrijfseconomie. 
 
In augustus 2020 is het centraal examen bedrijfseconomie havo 2020 tijdvak 1 gepubliceerd op 
Examenblad. Dit examen kon in mei 2020 niet worden afgenomen. Hoewel het een examen havo 
betreft, geeft het ook voor vwo enig inzicht in hoe het vak bedrijfseconomie centraal wordt 
geëxamineerd. 
 
Het centraal examen bedrijfseconomie vwo kan naast open vragen ook enkele voorgestructureerde 
vragen bevatten zoals multiple choice vragen of invulvragen. In het voorbeeldexamen zijn geen 
voorgestructureerde vragen opgenomen. 

https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/vakspecifieke-info-m-o-vwo-ce-2020/2020/f=/info_m&o_vwo_ce_2020_def.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-bedrijfseconomie-vwo/2021/f=/bedrijfseconomie_vwo_2021_versie_3_1.pdf
https://www.examenblad.nl/onderwerp/m-o-wordt-bedrijfseconomie/2020/havo
https://www.examenblad.nl/onderwerp/m-o-wordt-bedrijfseconomie/2021
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AFNAMETIJDSTIP 
Het examen wordt afgenomen zoals vastgesteld in het rooster voor de centrale examens 2021, zie 
hoofdstuk 2 van de Septembermededeling/Januari- en Maartaanvulling. 

CORRECTIEVOORSCHRIFT 

Status: regelgeving 
Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een 
zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege 
wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij 
contact op met het Examenloket via het contactformulier op www.examenloket.nl.  

Aanvullingen 
Zie paragraaf 9.4.2 van de Septembermededeling. 

ONTVANGEN VAKSPECIFIEKE MAILINGS 
Voor uw taak als examinator (corrector) van de centrale examens is het belangrijk dat u goed 
geïnformeerd bent. Dat kan via een persoonlijke pagina op Examenblad. Via deze pagina ontvangt u 
inhoudelijke en formele informatie over de centrale examens van uw vak op maat, zoals bijvoorbeeld 
een test met het correctievoorschrift. Hebt u als docent nog geen persoonlijke pagina op 
Examenblad.nl waardoor u de mailings niet rechtstreeks ontvangt, laat u zich hiervoor dan 
registreren door uw examensecretaris. 
 
 
 

MANAGEMENT EN ORGANISATIE – BEZEMEXAMEN VWO 

SYLLABUS 
In 2021 is er een bezemexamen management en organisatie vwo bij het oude programma. 
Het betreft hier een examen bij de syllabus management en organisatie vwo 2020. 

AFNAMETIJDSTIP 
Zie het rooster in de Regeling rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de 
staatsexamens VO in 2021 (Examenblad.nl). 
Voor het eerste tijdvak vindt de afname van het bezemexamen management & organisatie gelijktijdig 
met het reguliere CE bedrijfseconomie vwo plaats. 

https://www.examenblad.nl/onderwerp/vlbzhqfzy6y4-mededelingen-over-de/2021#par10
https://examenloket.officeheart.nl/Support/Ticket
http://www.examenloket.nl/
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-management-en/2020/f=/management_en_organisatie_vwo_2020_versie_2.pdf
https://www.examenblad.nl/publicatie/20190415/rooster-voor-de-centrale-examens/2021
https://www.examenblad.nl/publicatie/20190415/rooster-voor-de-centrale-examens/2021
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