
 

 
Nederlandse Associatie voor Examinering  

Wijzigingen examenprogramma Basiskennis Ondernemerschap  

Hieronder staan de wijzigingen van de laatste versie van het examenprogramma ten opzichte van de 
versie ervoor. 
 

versie  toetsterm  
eerdere 
versie 

toetsterm  
nieuw  

wijzigingen 

5.0 Geldig vanaf 01-09-2022   
   Aantal vragen in het examen is 29. 
   Wijziging indeling eindtermen. 

Oud: Eindterm 1 Marketing, Eindterm 2 Personeel en 
organisatie, Eindterm 3 Bedrijfsadministratie. 
Nieuw: Eindterm 1 Ondernemerschap algemeen, 
Eindterm 2 Commercie en Sales, Eindterm 3 Marketing, 
Eindterm 4 Financieel en Bedrijfsadministratie. 

 1.4 - Toetsterm is vervallen. 
 3.1 1.4 Toetsterm gewijzigd:  

Oud: De kandidaat kan voorbeelden geven van de 
ondernemingsvormen 
Nieuw: De kandidaat kan voorbeelden geven van de 
rechtsvormen. 

 - 1.7 Nieuw: De kandidaat kent de vormen van 
bedrijfsbeëindiging en weet wie hier een rol bij spelen.* 
De toelichting:  
Het gaat om begrippen als: 
• Faillissement  
• Verkoop van je bedrijf 
• Staken van je bedrijf 
• Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) 
• Rol curator bij faillissement 

 - 1.8 De kandidaat weet wat nodig is en geregeld moet worden 
voordat er een onderneming gestart kan worden.* 
In de toelichting volgende begrippen toegevoegd: 
• Huur of kopen van een kantoor 

   Eindterm 2 Personeel en Organisatie is vervallen. 
 - 3.4 Toelichting gewijzigd: 

De kandidaat kent marketingmodellen en de toepassing 
hiervan om groei in een éénmanszaak te realiseren.* 
Het gaat om de volgende marketingmodellen: 
• Porter (het vijfkrachtenmodel) 
• Treacy en Wiersema (waardestrategieën)  
• Ansoff (groeistrategie) 

 1.9 3.11 De kandidaat kan de begrippen uit het promotiebeleid 
toelichten.* 
In de toelichting is het volgende begrip toegevoegd:  
Social media 

 3.10/3.12 4.1 De kandidaat kent het begrip balans en welke posten op 
een balans staan.* 
Nieuwe toelichting:  
De volgende begrippen en posten worden beperkt tot: 
• Activa/passiva 
• Vaste/vlottende activa,  
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• Eigen/vreemd vermogen 
• Vreemd vermogen op lange termijn 
• Vreemd vermogen op korte termijn 
 

  4.2 De kandidaat kan op basis van een situatie de 
verschillende mogelijkheden van financiering om een 
bedrijf op te zetten of uit te breiden beoordelen.* 
In de toelichting is het volgende begrip verwijderd:  
Investeerders 

  4.5 De kandidaat kent het begrip winst- en verliesrekening en 
welke posten hierop staan.* 
In de toelichting is het volgende begrip verwijderd: 
Aflossing 

4.1 Geldig vanaf 01-05-2021 
   Nieuwe lay-out toetsmatrijs toegevoegd. 
   Aantal vragen in het examen is 36. 
4.0 Geldig vanaf 01-05-2021 
 
 

1.1 1.1 Toetsterm is gewijzigd:  
De onderwerpen concrete markt en abstracte markt zijn 
verwijderd. 

1.2, 1.3 - Toetstermen zijn vervallen. 
2.3, 2.7, 2.9 - Toetstermen zijn vervallen. 
3.3 3.3 Toelichting: verduidelijking van inkomstenbelasting is 

toegevoegd. 
3.11 3.11 Het vraagniveau is gewijzigd van Toepassing naar Begrip. 
3.12 3.12 Toetsterm is gewijzigd:  

Het onderwerp Financial Leasing is verwijderd. 
3.16 3.16 Toetsterm is gewijzigd:  

Oud: De kandidaat kan een exploitatiebegroting opstellen 
in een casussituatie. 
Nieuw: De kandidaat kan een begroting opstellen voor het 
eerste jaar. 

- 3.17 Toetsterm nieuw: 
De kandidaat kan het uurtarief om winst te maken, 
bepalen 

3.0   Cesuur toegevoegd. 
2.2   Wijziging in toetsmatrijs. Hier stond vermeld dat het 

examen uitsluitend bestaat uit gesloten vragen. Echter zijn 
de vragen bij de toetstermen 1.2, 3.5, 3.6, 3.11, 3.13 en 
3.16 numerieke of invulvragen. Deze vragen worden 
daarom gezien als open vragen. De vragen zijn 
inhoudelijk niet gewijzigd, alleen de omschrijving in de 
toetsmatrijs is aangepast. 

2.0 2.9 - Deze toetsterm is komen te vervallen, omdat deze 
toetsterm ging over de VAR. De VAR is per 1 mei 
vervangen door de DBA. In de politiek is momenteel nog 
veel kritiek op de wetswijziging. De Associatie heeft 
daarom besloten om het onderwerp te laten vervallen in 
het examenprogramma. 

2.10 2.9 Doordat toetsterm 2.9 is komen te vervallen, wordt 
toetsterm 2.10 nu toetsterm2.9 
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