
Bedrijfseconomie (BECO) 

 

Het vak BECO heet voluit Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële 

Zelfredzaamheid. BECO is een algemeen vormend vak, waarbij het perspectief van jou als 

leerling voorop staat: als toekomstige werknemer of zzp’er, maar ook als aspirant-

ondernemer of als privépersoon die staat voor belangrijke financiële beslissingen in jouw 

verdere loopbaan. Ook geeft de keuze voor dit vak aan dat je interesse hebt in wellicht 

een (bedrijfs)economische vervolgstudie. 

 

Als privépersoon sta je vaak voor keuzes met financiële gevolgen. Zal ik verder gaan 

studeren of gaan werken? Huur of koop ik een huis? Als ik ga samenwonen, hoe regel ik 

dat dan? Bij BECO leer je de financiële consequenties van die keuzes te overzien. Dit 

wordt financieel bewustzijn genoemd. En dit kan je ook weer helpen bij het functioneren in 

organisaties waar je later als klant, werknemer of ondernemer mee te maken hebt. 

 

BECO kijkt naar ondernemingen die goederen en/of diensten leveren. Hoe functioneren 

ondernemingen en welke keuzes moeten worden gemaakt? 

BECO leer je over ondernemen, werken binnen een onderneming en het organiseren van 

je eigen financiële huishouden. 

 

Om BECO goed te kunnen volgen moet je regelmatig aan de slag met cijferwerk en de 

rekenmachine. Je moet nauwkeurig kunnen werken omdat je opdrachten krijgt waarbij alle 

cijfers moeten kloppen, bijvoorbeeld bij het maken of controleren van een begroting, 

balans en winst-en-verliesrekening of renteberekeningen.  

Maar je moet ook goed informatie en feiten kunnen combineren om vervolgens conclusies 

te kunnen trekken. Soms moet je begrippen uit je hoofd leren bijvoorbeeld als je 

onderwerpen krijgt die met wetten en regelgeving te maken hebben.  

 

voorlichtingsfilmpje BECO: https://www.youtube.com/watch?v=C_qgYSKaE-E 

 

 

Economie (ECO) 

Dit vak houdt zich eenvoudig gezegd bezig met verschillende groepen mensen in een land 

(economie) en de relaties die er tussen die groepen zijn. De volgende groepen worden 

onderscheiden: consumenten, producenten, overheid, bankwezen en buitenland. 

Aan deze vijf groepen zijn een aantal economische onderwerpen gekoppeld. Vaak gaat 

het bij die relaties om het maken van keuzen bij de besteding van geld. 

https://www.youtube.com/watch?v=C_qgYSKaE-E


ECO behandelt diverse onderwerpen die je in je leven tegenkomt. Dit kan zijn bij het lezen 

van een krant, het volgen van het journaal, het lezen van tijdschriften, kort gezegd zaken 

waar jij als kritisch mens mee in aanraking komt. 

Daarnaast worden ook onderwerpen behandeld die niet 'op straat' liggen, maar die wel 

vaak met onderwerpen 'op straat' in verband staan. Je kunt hierbij denken aan allerlei 

economische theorieën die ontwikkeld zijn over bijvoorbeeld prijsvorming en geld. 

De stof is verdeeld in een aantal concepten dat je ook al uit het economieboek van de 

derde klas kent: 

• Concept Schaarste 

• Concept Ruil 

• Concept Markt 

• Concept Ruilen over de tijd 

• Concept Samenwerken en onderhandelen 

• Concept Risico en informatie 

• Concept Welvaart en groei 

• Concept Goede tijden, slechte tijden 

 

Vaardigheden bij ECO en BECO 

In de bovenbouw worden rekenvaardigheden, informatievaardigheden en strategische 

vaardigheden vergroot. 

Rekenvaardigheden 

• Werken met procenten. 

• Werken met indexcijfers. 

• Het oplossen van vergelijkingen. 

• Het tekenen van grafieken. 

Informatievaardigheden 

Bij informatievaardigheden stel je jezelf vragen als: 

• Hoe stel je vast wat je moet onderzoeken? 

• Hoe weet je welke informatie er nodig is? 

• Hoe formuleer je conclusies? 

• Hoe presenteer je gegevens in overzichten en grafieken? 

Strategische vaardigheden 

Onder strategische vaardigheden verstaan wij: 

• Hoe geef je bepaalde termen en begrippen weer in je eigen woorden? 

• Hoe los je op systematische wijze vraagstukken op? 



 
powerpointpresentatie voorlichting derde klassen: zie ELO decanaat 

 

vervolgopleidingen: 

• Accountancy 

• Algemene economie 

• Bedrijfseconomie 

• Bedrijfskundige Informatica 

• Business Intelligence Management 

• Commerciële Economie 

• Communicatie 

• Financial Services Management 

• Fiscale Economie 

• Internationaal Management 

• International Business and Languages 

• International Business and Management Studies 

• International Financial Management 

• Johan Cruyff University  

• Logistiek en Economie 

• Management, Economie en Recht 

• Sportmarketing 

• Trade Management gericht op Azië 

• …………….. 
 

Voor meer informatie loop je even langs bij de docenten bovenbouw: HES, KNG, KRR, JDE 

Verschillen Economie (ECO) en Bedrijfseconomie (BECO): 

o ECO is algemene economie, BECO is bedrijfseconomie. 

o ECO is meer beredeneren, BECO is meer rekenen. 

o ECO is meer begrijpen, BECO is meer toepassen. 

o BECO gaat veel dieper in op de gebieden accountancy, financiering, 

organisatiestructuur en marketing dan ECO.  

o Voor het vak BECO zijn rekenvaardigheden, en discipline van een groter belang. Bij 

ECO is beredeneren belangrijker.  

o ECO is herkenbaarder vanuit het dagelijkse nieuws. BECO meer vanuit grote 

gebeurtenissen uit een mensenleven.  

o ECO gaat veel meer over het verklaren van keuzes van alle consumenten, 

producenten, overheid en banken. BECO meer vanuit individuele mensen en 

bedrijven. 

o Combinatie BECO en ECO is aan te raden bij economische studies. 


