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Bedrijfseconomie

Voluit:  
Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid.



Eerste periode

Financiële zelfredzaamheid 
De basiszaken die geregeld moeten worden en die je moet kunnen 
regelen in je volwassen leven. 



Eerste periode

Financiële zelfredzaamheid 
De basiszaken die geregeld moeten worden en die je moet kunnen 
regelen in je volwassen leven. 

- Verzekeringen: welke zijn er? Welke heb je nodig?  
- Samenwonen: met of zonder samenlevingscontract, geregistreerd 

partnerschap of huwelijk. Welke verplichtingen horen hierbij? 
- Geld: beleggen of sparen. Wat zijn de bijbehorende risico’s? 
- Wonen: huren of kopen? Waar moet je rekening mee houden?



Tweede periode

Organisaties 
Wat is er nodig om een bedrijf te starten? 
Hoe kun je je privé eigendom beschermen?



Tweede periode

Organisaties 
Wat is er nodig om een bedrijf te starten? 
Hoe kun je je privé eigendom beschermen? 
Hoe werkt een organisatie op het gebied van:  
- Communicatie 
- Leiderschap 
- Personeelsbeleid 
- Productie 
- Marketing, etc. 



Derde periode

Financiering van de onderneming 
- Investeringsanalyse 
- Vermogensstructuur 
- Vermogenswerving



Hoofdpunt

Een vak dat algemeen vormend is.  
Het brengt kennis bij die je in het dagelijks (volwassen) leven kan 
gebruiken.



Verschil bedrijfseconomie & economie

Bedrijfseconomie 
Meer toegespitst - op kleiner niveau, namelijk de persoon en het 
bedrijf. 
Ook voor het beginnen van een eigen bedrijf. 
Basisvaardigheden met betrekking tot eigen financiële leven.



Verschil bedrijfseconomie & economie

Bedrijfseconomie 
Meer toegespitst - op kleiner niveau, namelijk de persoon en het bedrijf. 
Ook voor het beginnen van een eigen bedrijf. 
Basisvaardigheden met betrekking tot eigen financiële leven. 

Economie 
Grotere thema’s - het hele systeem - marktwerking. 
Politiek gerelateerd - op het gebied van beleid. 
Handig om kennis van te hebben, bv bij verkiezingen. 
Producentengedrag, consumentengedrag en internationale handel. 



Voor wie?

Bedrijfseconomie 
Goede rekenvaardigheden. 
Goed details kunnen verwerken en gebruiken. (Analyse) 

Economie 
Goede reken- en tekenvaardigheden.  
Overzicht van het hele systeem kunnen maken. 
Goede leesvaardigheid.



Toekomst

Bedrijfseconomie 
- Accountancy 
- Commerciële economie 
- Fiscaal recht 
- Bedrijfskunde 

Economie 
- Economie 
- Finance, Tax and Advice 
- Consultancy 
- Internationale betrekkingen



Vragen?


