Van:
Aan:

uitgeverij De Groene Sector DGS te Harderwijk
docenten Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie en Economie, Wet- en Regelgeving

Betreft: informatie over leermiddelen voor Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie en Economie,
Wet- en Regelgeving voor het schooljaar 2021/2022
Harderwijk, 2-3-2021
Geachte docent(e),
Ondanks corona en al het ongerief dat dit met zich meebrengt, zowel voor privé als voor het onderwijsgebeuren, is het ons toch weer gelukt om vijf nieuwe drukken tot stand te brengen.
In dit schrijven informeren wij u over onze leermiddelen op het gebied van:
1 Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven
2 Bedrijfsadministratie voor het agrarisch onderwijs
3 Economie, Wet- en Regelgeving
De nieuwe drukken zijn in principe vanaf 1-4-2021 beschikbaar. Dat geldt ook voor de prijzen
van de modulen en de handleidingen.
1 Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven
Afgelopen 2 jaar hebben we een 2e druk uitgebracht van deel 1, 2 en 3 van de serie ‘Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven’.
Nu hebben we ook van deel 4 en 5 een 2e druk geproduceerd. Beide delen zijn geactualiseerd
zodat de voorbeelden praktisch en herkenbaar zijn voor studenten.
In deel 4 (Bedrijfsovername en het financieringsplan) is op het eind van het boek een grote
verandering ingevoerd: er is een extra hoofdstuk toegevoegd waar de studenten een
bedrijfsovername door moeten rekenen met het Excel-Begrotingsprogramma.
Deze doorrekening vindt plaats op een melkveebedrijf. Akkerbouwstudenten kunnen voor het
doorrekenen op de site van DGS (info@dgs-leermiddelen.nl) de informatie over een akkerbouwbedrijf downloaden.
Op veel scholen is het doorrekenen van de overname van het stagebedrijf een belangrijke
opdracht. Dit extra hoofdstuk is daarvoor een goede voorbereiding.
In deel 5 (Een agrarisch gezinsbedrijf managen) hebben we het hoofdstuk over bedrijfsstijlen
geschrapt omdat dit gebaseerd was op verouderd onderzoek van de Wageningen Universiteit.
Maar ook omdat het voor veel studenten moeilijk te herkennen en te plaatsen is. Hiervoor in de
plaats is een hoofdstuk over de SWOT-analyse gekomen. Een SWOT-analyse is voor studenten
beter herkenbaar en een nuttige manier om het stagebedrijf te analyseren. Bovendien is het vaak
een onderdeel van het examen.
In het fiscale gedeelte hebben we de regelingen, bedragen en percentages opgenomen die voor
2021 gelden.
In het gedeelte over het landbouwbeleid geven we uitgebreide informatie over het landbouwbeleid sinds de 2e wereldoorlog. Maar we gaan ook nadrukkelijk in op actuele discussies die
over de landbouw gevoerd worden.
De serie ‘Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven’ bestaat uit 5 delen die vooral
geschikt zijn voor studenten melkveehouderij en akkerbouw van de hogere niveaus van het
MBO. Elk deel kan in 25 à 35 lessen van 50 minuten behandeld worden.
De serie wordt ondersteund door het Excel-Begrotingsprogramma. Door actuele ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten wordt het programma voortdurend aangepast. Momenteel is
versie 17 (V17) de meest actuele versie. DGS stelt dit programma op uw verzoek gratis ter
beschikking voor studenten en docenten.
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U kunt het Excelbestand per email bestellen: info@dgs-leermiddelen.nl.
Van de serie is van alle delen inmiddels een 2e druk beschikbaar en bestaat uit de volgende
boeken:
• deel 1: Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat;
• deel 2: Fiscale en bedrijfseconomische rapportage en als bijlage een fiscaal rapport van een
agrarisch bedrijf;
• deel 3: Duurzame productiemiddelen;
• deel 4: Bedrijfsovername en het financieringsplan;
• deel 5: Een agrarisch gezinsbedrijf managen.
Voor meer informatie: https://www.dgs-leermiddelen.nl > Producten > Bedrijfseconomie >
Inhoud
2 Bedrijfsadministratie voor het agrarisch onderwijs
In 2019 is de 4e druk van deze serie uitgekomen, met uitzondering van computerboekhouden.
De 5e druk is gepland voor 1-4-2022/2023
Voor meer informatie: https://www.dgs-leermiddelen.nl > Producten > Bedrijfsadministratie>
Inhoud
3 Economie, Wet- en Regelgeving
Van deze serie komt voor de volgende boekjes een nieuwe druk uit waarin op- en aanmerkingen
van gebruikers zoveel mogelijk zijn verwerkt:
- ecA53: Overeenkomsten en de gevolgen, 3e druk
De inhoud is geactualiseerd en via vragen en opgaven wordt de student nog meer
persoonlijk betrokken bij de besproken onderwerpen zoals het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten, koop en verkoop, huur en verhuur, hypotheken, consumptief krediet en de gevolgen van betalingsachterstanden.
- ecB59: Internationale handel, 9e druk
Alle gegevens rond betalingsbalans en lopende rekening, wisselkoersen en de EU
zijn geactualiseerd. Van alle 27 EU-landen wordt de geluksindex gegeven op basis
van het World Happiness Report waarin 158 landen gerangschikt zijn op hun mate
van geluk. Opvallend daarbij is dat het bbp per inwoner weliswaar een rol speelt,
maar niet doorslaggevend is.
Het hoofdstuk over de eurocrisis is vervangen door een bespreking van een aantal
veel bediscussieerde voor- en nadelen van de Europese Unie.
- ecB65: Algemeen risicobeheer, 5e druk
In deze module komt o.a. het hele systeem van de sociale zekerheid aan de orde: de
volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de sociale voorzieningen. De
gegevens en normbedragen zijn geactualiseerd en eventueel heeft de student de
mogelijkheid na te gaan hoe een regeling uitwerkt in zijn/haar situatie.
Tenslotte wordt uitgebreid aandacht besteed aan het opstellen van een risicobeheersplan voor het stagebedrijf.
Het (gratis) DGS-toetsprogramma wordt aangepast aan de drie nieuwe drukken en is vanaf
begin september beschikbaar voor docenten en kan per email aangevraagd worden: info@dgsleermiddelen.nl.
Voor meer informatie: https://www.dgs-leermiddelen.nl > Producten > Economie, Wet- en
Regelgeving > Inhoud
Pagina 2 van 3

De prijzen (ze bijlage)
Ook DGS ontkomt niet aan de jaarlijkse algemene prijsstijging. Daarom hebben we de prijzen met
gemiddeld 1,5% moeten verhogen.
Als bijlage ontvangt u een digitale bestellijst in de vorm van een Word-bestand. U vindt daar de
actuele prijzen, de ISBN’s en de door DGS gehanteerd codes. U kunt uw bestelling geheel achter
de computer afhandelen en mailen naar info@dgs-leermiddelen.nl. Uiteraard kunt u de bestellijst
ook printen en per post versturen.
Bestellen
Omdat DGS werkt met ‘printing on demand’ en dus met minimale voorraden, is het zaak om uw
bestelling tijdig aan ons door te geven. Houd er rekening mee, dat het minimaal 7 werkdagen duurt
voordat een niet-toereikende voorraad is aangevuld.
Wij hopen dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben.
Voor verdere informatie: raadpleeg onze website (https://www.dgs-leermiddelen.nl) of neem contact met ons op.
Met een vriendelijke groet,
Jaap Vlaming
U kunt ons bereiken:
DGS:
➢ per telefoon: 0341-42 93 07/06-39 76 33 43
➢ per e-mail: info@dgs-leermiddelen.nl
➢ per post:
Metten Gerritskamp 36
3848 CW Harderwijk

De auteurs: Tonni Rozendaal
Jaap Vlaming
0527-25 23 18
Zie DGS
tonnirozendaal@telfort.nl
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