
 

 

BUZZ 3 – Veelgestelde vragen 
 

Algemeen 
 
Welk BUZZ-uitgave is voor welke doelgroep?  

o BUZZ &Economics 3 is er voor de doorstroomfinaliteit. Eén boek voor zowel 
richting Economische wetenschappen als Bedrijfswetenschappen. 

o BUZZ &Trade 3 is er voor de dubbele finaliteit. 
o BUZZ @Work 3 is er voor de arbeidsmarktfinaliteit. 

 
Is er één lerarenkit voor alle BUZZ-boeken? 
Neen, elk boek heeft een eigen lerarenkit omdat elk boek afgestemd is op een andere 
finaliteit. 
 
Is het online materiaal bij BUZZ aanpasbaar? 
Ja, dat is zo. Vrijwel alle bestanden zijn opgemaakt in Word en kunnen door jou aangepast 
worden. 
 
Is er een aanbod van toetsen bij BUZZ? 
Ja, bij elk hoofdstuk is er een uitgebreide modeltoets, met apart oplossingenbestand. Deze 
toetsvragen kunnen ook dienen als inspiratie voor een examen. 
 
Is bij BUZZ de toegang tot Het Archief voor Onderwijs ook voor leerlingen? 
Neen, niet rechtstreeks omdat Het Archief voor Onderwijs dit nog niet voorzien heeft. Je 
kan als leerkracht wel beeldfragmenten klaarzetten voor de leerlingen zodat ze die zo te 
zien krijgen. 
 
Zijn de powerpoints bij BUZZ aanpasbaar? 
Jazeker, je kunt ze zelf aanpassen zoals je dat wenst. De opmaak volgt ook deze van het 
boek, zodat dit herkenbaar blijft voor leerlingen.  
Ze bevatten ook de oplossingen en alle links naar websites en beeldfragmenten. 
 
Wat is het leerkrachtenboek bij BUZZ? 
Het leerkrachtenboek is een verkleinde weergave van het boek in pdf, inclusief de 
oplossingen. Je kiest zelf of je dit wilt afdrukken of niet. In de marge vind je ook extra 
suggesties voor alternatieve uitwerkingen, extra artikels, links naar andere websites en heel 
wat meer didactische tips. 
 
Is er een jaarplan bij BUZZ? 

o We bieden een matrix in Excel aan vanuit de eindtermen, met een oplijsting van alle 
leerplandoelen (per boek) en aangevinkt in welk hoofdstuk deze aan bod komen. We 
vermelden ook de overkoepelende doelen van het gemeenschappelijk funderend 
leerplan (GFL) en het gemeenschappelijk leerplan ICT (GLI). 

o In Scoodle vind je ook een modeljaarplan dat je in Smartschool kan importeren. 
 
Kunnen we met BUZZ resultaten van de digitale instaptoets en digitale oefeningen 
opvolgen? 
Ja, dat kan automatisch via het dashboard in Scoodle, wanneer je klassen hebt aangemaakt 
in je lerarenkit. 
 



 

 

BUZZ &Economics 
 
Hoe speelt BUZZ&Economics in op het verschil tussen richtingen Economische 
wetenschappen en Bedrijfswetenschappen? 

o in de fase Uitdiepen, met extra uitbreidingsleerstof 
o via een ruim aanbod van oefeningen. 

 
Hoe wordt in BUZZ&Economics boekhouden aangepakt in de tweede graad? 

o We focussen in het derde jaar op het inzicht dat leerlingen moeten verwerven in wat 
boekhouden is, met balans, resultatenrekening, T-rekeningen, MAR … en in de 
boekhoudtechnieken en -redeneringen. Dat moet conform het leerplan eerst 
manueel gebeuren.  

o Daarnaast bieden we als didactisch pakket de online tool Praktiboek aan bij het 
boek, waarmee leerlingen vrij kunnen oefenen om na te gaan of ze het inzicht in de 
boekhoudredenering hebben verworven.  
 

Wordt er in BUZZ&Economics aan onderzoekscompetenties gewerkt? 
- Ja, er wordt per thema een thematische onderzoeksopdracht aangeboden. Die is 

online beschikbaar, zodat je ze zelf kunt aanpassen. 
 

BUZZ &Trade 
 
Is er bij BUZZ&Trade een pakket voor de documentenstroom? 
Neen, alles wordt begeleid via het boek en aan de hand van online beschikbare documenten, 
in Word en Excel. De focus gaat eerst naar het manueel omgaan met documenten binnen de 
documentenstroom. We willen dat leerlingen daar een goed inzicht in hebben en accuraat 
en correct leren omgaan met documenten. Een programma of geautomatiseerde omgeving 
zou het verwerven van inzicht vooral belemmeren. 
 
Is er bij BUZZ&Trade een didactisch pakket voor boekhouden? 
We bieden als didactisch pakket een online tool aan bij het boek (Praktiboek) waarmee 
leerlingen vrij kunnen oefenen om na te gaan of ze het inzicht in de boekhoudredenering 
hebben verworven, en waarbinnen ze alle oefeningen uit het boek kunnen maken. Dat doen 
ze dus zowel manueel (in het boek en via Excel) als online via deze tool. 
 
Waar zit in BUZZ&Trade de leerstof rond Lonen? 
De leerstof rond Lonen wordt aangeboden in het boek voor het vierde jaar. Er is goed 
nagedacht over de spreiding van de inhouden binnen de graad en over de haalbaarheid voor 
leerlingen. Daarom bieden we deze leerstof aan in het vierde jaar. 
 
BUZZ: kan informatica apart gegeven worden? 
Dat zou zeker kunnen, uiteraard in overleg. Wanneer theorie is aangebracht, kan de collega 
informatica hierop toepassingen gaan doen in de computerklas. Dat kan Excel zijn, maar net 
zo goed een oefening die als presentatie wordt gevraagd of een opdracht waarbij leerlingen 
een presentatie, infographic of poster maken of cijfergegevens online opzoeken. 
 
  



 

 

BUZZ @Work 
Is BUZZ@Work 1 boek? 
Neen. BUZZ@Work is een set van twee boeken: Organisatie en Logistiek. Ze zitten samen 
verpakt en zijn niet apart verkrijgbaar. 
 
Is er bij BUZZ@Work een pakket voor klaviervaardigheid voorzien? 
Neen, het leerplan vraagt dit ook niet. Leerkrachten hebben de vrije keuze of ze dit al dan 
niet willen inzetten in functie van de lestijden.  
We ondersteunen wel online via het aanbieden van materiaal om leerlingen te helpen 
sneller en vlotter te typen, op basis van tekstmateriaal gerelateerd aan de leerinhouden. 
 
Is er bij BUZZ@Work een pakket voor de documentenstroom? 
Neen, alles wordt begeleid via het boek en aan de hand van online beschikbare documenten, 
in Word en Excel. De focus gaat eerst naar het manueel omgaan met documenten binnen de 
documentenstroom. We willen dat leerlingen in die materie een goed inzicht hebben en 
accuraat en correct leren omgaan met documenten. Een programma of geautomatiseerde 
omgeving zou het verwerven van inzicht vooral belemmeren. 
 
Hoe worden de ICT-vaardigheden bijgebracht in BUZZ@Work? 
We koppelen ICT-vaardigheden aan oefeningen en opdrachten. Ze worden dus toegepast 
doorheen de leerinhouden.  
Het laatste thema in het boek Logistiek (Thema ICT) biedt heel wat ondersteuning bij ICT-
vaardigheden, geclusterd in verschillende onderdelen. Online zijn er nog extra toepassingen, 
zodat leerlingen voldoende ondersteund worden bij het verwerven van de ICT-vaardigheden. 
Zo moeten de leerlingen geen apart boek aankopen.  
Het ICT-thema zit in het boek Logistiek, maar wordt ook online aangeboden. Op die manier 
kunnen jij en je leerlingen er altijd over beschikken. 
 
Is het mogelijk om de leerinhouden uit BUZZ@Work te verdelen onder verschillende 
leerkrachten? 
Ja, dat kan. Je kunt de lessen flexibel organiseren, zoals je dat wenst. Leerlingen hebben 
altijd een e-boek ter beschikking. Ook het thema ICT achteraan in het boek Logistiek is 
online beschikbaar, zodat het altijd bruikbaar is. 
 
Kunnen de thema’s uit BUZZ@Work ook naast elkaar gegeven worden of moeten ze 
chronologisch na elkaar gegeven worden? (in het geval meerdere leerkrachten het vak 
geven) 
We hebben inderdaad voorzien dat het door meerdere collega's gegeven kan worden, want 
meestal gebeurt het ook zo.  
Je kan dus bijvoorbeeld tegelijk starten met Organisatie en Logistiek. Sommige inhouden 
volgen natuurlijk (conform het leerplan) wel een logische opbouw, maar dit kan je met de 
vakgroep verder afstemmen. 
 
Is er in BUZZ@Work ook aandacht voor Werkplekleren? 
In elk hoofdstuk zit een Project, waarin we actief voorbereiden op bedrijfsbezoeken, of 
intern en extern werkplekleren. De leerinhouden worden hier heel concreet en praktisch 
toegepast.  
 
  



 

 

Worden in BUZZ@Work alle doelen van het gemeenschappelijk leerplan ICT behandeld? 
Hoewel we in BUZZ @Work aan de ICT-doelen werken die gekoppeld zijn aan de 
leerplandoelen, komt het gemeenschappelijke leerplan ICT 2de graad gespreid over de 
beide jaren van de graad aan bod. 
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