
Lesmatch
Bedrijfseconomie

COHORT HAVO 2022-2024 

Check de Lesflits op Q-highschool.nl 
Kies zelf welke modules je wilt volgen, in welk schooljaar en in welk blok. 
Maak alvast je eigen planning van het hele parcours met deze Lesmatch! 
Voor alle modules van dit schooljaar, kun je je nu meteen al aanmelden.

Been there done that! 
Een module afgerond? Vul je resultaat in op deze lesmatch.

Dit parcours wordt afgesloten met een centraal schriftelijk eindexamen.

Niet vergeten!
Het vastgestelde PTA is altijd leidend voor dit parcours! Daarin 
lees je meer over de stof, de wijze van toetsing, de weging van de 
toets en over mogelijke herkansingen. Tussentijdse wijzigingen in 
het parcours worden in het PTA vastgelegd. Je kunt het actuele 
PTA inzien op Q-highschool.nl. Heb je nog vragen? Stel ze aan de 
Q-highschoolcoördinator van jouw school of met een mail naar:

Contact
Q-highschool@quadraam.nl
www.q-highschool.nl

Bepaal je eigen parcours!

TE VOLGEN VOOR HET EXAMEN 
HAVO BEDRIJFSECONOMIE 
 

6 verplichte modules
2 keuzemodules (2 uit 8)

EINDRESULTAAT SCHOOLEXAMEN 

 

Versie 1



Code Module
Wat moet?
Wat mag? Blok? Jouw planning Resultaat

M0150
Lineair programma* (deel 2) 
Geld verdienen    

Verplicht
x2

M0151
Lineair programma* (deel 3) 
Ondernemerschap & Marketing    

Verplicht
x2

M0188
Lineair programma* (deel 4) 
Winst maken     

Verplicht
x2

M0189
Lineair programma* (deel 5) 
Investeren    

Verplicht
x3

M0190
Lineair programma* (deel 6)
Verslaggeving   

Verplicht
x3

M0201
/ 
Examenvoorbereiding
   

Aanbevolen
x0

M0203 Wat is beleggen?     
1 2 3 4

x1

M0205 Hoe word ik rijk?   
1 2 3 4

x1

M0198 Investeren kun je leren!    
1 2 3 4

x1

M0202 Stage: Winst of verlies?     
1 2 3 4

x1

M0163 Start je eigen onderneming     
1 2 3 4

x1

M0199
Marketing: hoe verkoop je 
een product?   

1 2 3 4
x1

M0200

Stage: hoe geef je leiding 
aan een organisatie?     1 2 3 4

x1

M0204
Hoe bekijk en beoordeel 
je een jaarrekening?     

1 2 3 4
x1

Keuze 
2 uit 8

M0149

/
Lineair programma* (deel 1) 
Vaardigheden beco en geld lenen

  

1 2 3 4

Verplicht

x2

*Het lineair programma van bedrijfseconomie bestaat uit zes modules die je grotendeels zelfstandig op eigen tempo kunt 
doorlopen. Met vragen kun je altijd bij de docent terecht. Tijdens de eerst module ontwikkel je studievaardigheden. 


