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BUZZ &Trade 5 - Bedrijfsorganisatie 

Thema 1: De onderneming in de economie vandaag 

 

T1H1 Wat is het verband tussen de prestaties van een onderneming en de economie van 

een land? 

T1H2 Wat is de plaats van de onderneming in de economische kringloop? 

T1H3 Wat is een goede maatstaf om welvaart en welzijn te meten? 

T1H4 Hoe kan de onderneming bijdragen aan duurzame groei? 

T1H5 Welke invloed heeft de overheid op internationale handel? 

T1H6 Welke rol speelt de onderneming bij eerlijke handel? 

T1H7 Wat is de rol van de wisselkoers bij internationale handel? 

 

Thema 2: Oprichting van de onderneming 

 

T2H1 Hoe ga je van een idee naar een onderneming? 

T2H2 Welke formaliteiten moet de onderneming in orde brengen? 

T2H3 Hoe stelt een onderneming een marketingplan op? 

T2H4 Wat zijn de juridische aspecten van marketing? 

T2H5 Op welke manieren kan de onderneming worden gefinancierd?  

T2H6 Waaruit bestaat een financieel plan? 

 

Thema 3: Oprichting van de onderneming – Boekhouden 

 

T3H1 Van offerteaanvraag tot betaling aankoopfactuur 

T3H2 Van offerteaanvraag tot inning verkoopfactuur 

T3H3 Boekingen omtrent internationale handel 

T3H4 Voorraadbeheer 

T3H5 Loonadministratie 

T3H6 Access 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUZZ &Trade 5 - Commerciële organisatie 

Thema 1: De onderneming in de economie vandaag 

 

T1H1 Wat is het verband tussen de prestaties van een onderneming en de economie van 

een land? 

T1H2 Wat is de plaats van de onderneming in de economische kringloop? 

T1H3 Wat is een goede maatstaf om welvaart en welzijn te meten? 

T1H4 Hoe kan de onderneming bijdragen aan duurzame groei? 

T1H5 Welke invloed heeft de overheid op internationale handel? 

T1H6 Welke rol speelt de onderneming bij eerlijke handel? 

T1H7 Wat is de invloed van globalisering op de economie? 

 

Thema 2: Oprichting van de onderneming 

 

T2H1 Hoe ga je van een business idee naar een onderneming? 

T2H2 Welke formaliteiten moet de onderneming in orde brengen? 

T2H3 Hoe stelt een onderneming een marketingplan op? 

T2H4 Wat zijn de juridische aspecten van marketing? 

T2H5 Waaruit bestaat een financieel plan? 

 

Thema 3: Oprichting van de onderneming 

 

T3H1 Van offerteaanvraag tot betaling aankoopfactuur 

T3H2 Van prospect tot inning verkoopfactuur 

T3H3 CRM 

T3H4 Klantenbestanden in Access 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

BUZZ &Trade 5 - Internationale handel en logistiek 

Thema 1: De onderneming in de economie vandaag 

 

T1H1 Wat is het verband tussen de prestaties van een onderneming en de economie van 

een land? 

T1H2 Wat is de plaats van de onderneming in de economische kringloop? 

T1H3 Wat is een goede maatstaf om welvaart en welzijn te meten? 

T1H4 Hoe kan de onderneming bijdragen aan duurzame groei? 

T1H5 Welke invloed heeft de overheid op internationale handel? 

T1H6 Welke rol speelt de onderneming bij eerlijke handel? 

T1H7 Wat is de invloed van globalisering op de economie? 

T1H8 Hoe geraken goederen van bij de producent tot bij de consument?  

T1H9 Wat is de rol van de wisselkoers bij internationale handel? 

T1H10 Wat vind je terug op de handelsbalans  en de betalingsbalans van een land? 

 

Thema 2: Oprichting van de onderneming 

 

T2H1 Hoe ga je van een idee naar een onderneming? 

T2H2 Welke formaliteiten moet de onderneming in orde brengen? 

T2H3 Hoe stelt een onderneming een marketingplan op? 

T2H4 Wat zijn de juridische aspecten van marketing? 

T2H5 Waaruit bestaat een financieel plan? 

 

Thema 3: Oprichting van de onderneming 

 

T3H1 Van offerteaanvraag tot betaling aankoopfactuur 

T3H2 Van prospect tot inning verkoopfactuur 

T3H3 Boekingen ivm internationale handel + documentenflow 

T3H4 Access 

 

 

 

 

 

 

 

 


