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Keuzevak 
Ondernemen 
voor het vmbo

Schoolexamen voor ondernemende leerlingen



Met ingang van 2016/2017 wordt in het vmbo het profielsysteem ingevoerd.

Leerlingen die de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (bb en kb) volgen 
kiezen een beroepsgericht programma dat bestaat uit:

● één beroepsgericht profielvak

● vier beroepsgerichte keuzevakken

Leerlingen die de gemengde leerweg volgen (gl) kiezen:

●  twee modules uit het beroepsgerichte profielvak

●  twee beroepsgerichte keuzevakken
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Ondernemerschap neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen het 
beroepsonderwijs. Ook in het vmbo is er steeds meer aandacht voor onder-
nemerschap.

Met ingang van 2016/2017 worden er tien profielen met een aantal keu-
zevakken ingevoerd. De profieldelen worden afgesloten met een centraal 
examen, de keuzevakken met een schoolexamen.
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Wat houdt het keuzevak Ondernemen in?

Het keuzevak Ondernemen biedt leerlingen een eerste kennismaking met   
ondernemerschap en ondernemend gedrag. De leerling maakt een eenvoudig 
ondernemingsplan en voert deze vervolgens uit. De leerling gaat aan de 
slag met de ontwikkeling van een marketingplan en een financieel plan en          
onderzoekt vervolgens de haalbaarheid hiervan in de praktijk.

Het keuzevak Ondernemen hoort bij het profiel Economie en Ondernemen, 
maar kan ook door leerlingen met een ander profiel gekozen worden.
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Schoolexamen keuzevak Ondernemen

Om te slagen voor het vmbo moet de leerling een aantal keuzevakken 
afronden. Elk keuzevak wordt afgesloten met een schoolexamen. Dit houdt in 
dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze van examinering.

ESS examenservices is een bekende examenleverancier voor het mbo en    
ontwikkelt nu ook examens voor het vmbo. Voor het keuzevak Ondernemen 
biedt ESS een examen dat voldoet aan alle hiervoor opgestelde eisen.
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Hoe ziet het schoolexamen Ondernemen er uit?

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

Hierin toont de leerling dat hij aan bepaalde begrippen kent en inzicht heeft 
in diverse begrippen en procedures. Ook moet hij eenvoudige berekeningen 
kunnen uitvoeren. Dit examen is geschikt voor digitale afname, maar kan ook 
paperbased worden ingezet.

Hierin laat de leerling zien dat hij alle basistaken van het ondernemen kan 
uitvoeren. Het praktijkexamen bestaat uit twee individuele opdrachten, drie 
groepsopdrachten en een eindgesprek.

theorie-examen

praktijkexamen

Bij het examenpakket horen bovendien ondersteunende documenten zoals;

●  het examenplan,

●  het toetstermendocument; met daarin een beschrijving van de  
 onderwerpen in het theorie-examen en

●  het verantwoordingsdocument, waarin de procedurele                 
 onderbouwing van de examenmix en de rollen van de diverse   
 betrokken beschreven is.
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Waarom ESS examenservices?

Onze examens worden samen met onderwijs en bedrijfsleven ontwikkeld. 
ESS heeft contact met verschillende leveranciers van lesmethodes en                
leermiddelen om zo tot een goede aansluiting met het schoolexamen te 
komen.

Wij streven naar een volledig en actueel examenaanbod. DIt betekent 
dat u regelmatig nieuwe of verbeterde examenonderdelen vindt in ons                
productaanbod. Ook is er ruimte om zelf examenmaterialen in te brengen.

Wijzigingen in de keuzevakken worden tijdig doorgevoerd in de                    
exameninstrumenten; de examens zijn daarom altijd up-to-date. De 
kosten van de schoolexamens blijven beheersbaar en u hoeft zelf niets te                
ontwikkelen.

Wat kost het?

U betaalt een bedrag van € 25,- per leerling 
per jaar voor het gehele examenaanbod.
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Wie zijn wij? 

ESS examenservices ontwikkelt examens voor het beroepsonderwijs (mbo 
en vmbo). Ook verzorgen wij examens voor praktijkonderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO). 

Wij werken altijd vanuit de visie dat examens aan moeten sluiten op de 
inhoud van het beroepsonderwijs én op de beroepspraktijk. 

ESS levert al jaren een examenbank voor opleidingen in de detailhandel, 
groothandel, logistiek, wonen en mode.

Interesse?

Neem contact op met ESS examenservices via:

 0318 – 698498  info@essmbo.nl

 www.essmbo.nl


