
PTA Bedrijfseconomie      VWO 5      2021-2022 
 

PW code Toetsweek Omschrijving inhoud stof Domein* Vorm Duur Herk? Weging % 

SE-cijfer 

 

VWO 5  

SE1 TW3 Investeren en Financieren 

- Je kunt cashflow omschrijven. 

- Je kunt terugverdientijd berekenen. 

- Je kunt de netto contante waarde berekenen van een 

investeringsproject. 

- Je kunt het agio berekenen bij plaatsing van aandelen. 

- Je kunt de intrinsieke waarde van een onderneming berekenen.  

- Je kunt cashdividend en stockdividend berekenen. 

- Je kunt agio en disagio op obligaties bij een emissie berekenen.  

- Je kunt de kosten van leverancierskrediet berekenen.  

- Je kunt de financiële structuur van een onderneming beschrijven.  

- Je kunt de kenmerken noemen van de geldmarkt en de 

kapitaalmarkt.  

B, D S 90 Nee 10%  

SE2 TW4 Financieel beleid 

- Je kunt de break-evenafzet en de break-evenomzet berekenen en 

grafisch bepalen. 

- Je kunt de kostprijs berekenen. 

- Je kunt efficiencyresultaten op variabele kosten berekenen.  

- Je kunt prijsresultaten op variabele kosten berekenen.  

- Je kunt voorcalculatorische verkoopresultaat, bezettingsresultaat 

en bedrijfsresultaat berekenen.  

- Je kunt het gerealiseerde bedrijfsresultaat berekenen.  

- Je kunt het nacalculatorische bedrijfsresultaat met een 

opslagmethode berekenen, controleren en analyseren. 

B, D, F S 90 Nee 10%  



  

Opmerkingen: 

S = schriftelijk schoolexamen 

PO = praktische opdracht 

P = practicum 

M = mondeling 

*= Voor elk schoolexamen wordt telkens een beroep gedaan op de vaardigheden van de leerlingen zoals beschreven in domein A van het examenprogramma. 

 

 

Bedrijfseconomie VWO 6 2022-2023 

  

SE code Toetsweek Omschrijving inhoud stof Domein Vorm Duur Herk?   Weging % SE 

VWO 6   

SE3BEV6 TW1 Financieel beleid + van persoon naar rechtspersoon A, B, F S 90 Ja   20 

SE4BEV6 TW2 Financieel beleid + Externe verslaggeving A, F, G S 90 Ja   30 

SE5BEV6 TW3 Externe verslaggeving + Investeren & Financieren A, D, G S 90 Ja   30 

  

Opmerkingen: 

 S = schriftelijk schoolexamen 

PO = praktische opdracht 

P = practicum 

M = mondeling 

          
 


