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 2022/2023
Harderwijk, 7-3-2022
Geachte docent(e),
In deze instabiele wereld proberen wij stabiel te blijven. Of het nu gaat om zelfredzaamheid,
participatie, niet stampen maar snappen, of dat we nu plotseling om moeten zien naar elkaar en
tegelijkertijd vooruit moeten kijken naar de toekomst; al bijna dertig jaar staan wij klaar om u te
voorzien van participerende, zelfredzaamheid bevorderende en op de toekomstgerichte leermiddelen op het gebied van:
1 Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven
2 Bedrijfsadministratie voor het agrarisch onderwijs
3 Economie, Wet- en Regelgeving
Het afgelopen jaar hebben we een nieuwe druk ontwikkeld van 7 modulen. Deze zijn in principe
vanaf 1-4-2022 beschikbaar.
1 Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven
De serie boeken over bedrijfseconomie bestaat uit 5 delen. In deze 5 delen wordt toegewerkt
naar veel inzicht van de studenten in bedrijfseconomische aspecten van het runnen van een
agrarisch gezinsbedrijf en de bedrijfsovername.
Ieder deel kan in ongeveer 25-35 lessen van 50 minuten voldoende behandeld worden. De
boeken zijn zo geschreven dat studenten ook met zelfstudie een heel eind zouden komen. Maar
we weten dat een goede begeleiding van de studenten een beter resultaat geeft.
De serie is vooral geschikt voor studenten veehouderij en akkerbouw die studeren op MBO
niveau 3 of 4.
Om de boeken actueel te houden brengen we elke 3 jaar een nieuwe druk uit en worden actuele
gegevens verwerkt, bijvoorbeeld over zonnepanelen, de belastingen en over nieuwe ontwikkelingen in het landbouwbeleid.
Dit jaar hebben we van deel 1 een 3e druk gemaakt. Dit deel is heel geschikt voor studenten die
beginnen met deze methode. Eenvoudige begrippen worden op een heldere manier besproken.
Bijvoorbeeld over het verschil tussen opbrengsten en inkomsten, tussen kosten en uitgaven en
over het verschil tussen toegerekende en niet-toegerekende kosten. Ook wordt in deel 1 goed
uitgelegd hoe een student het (gratis) Excel-begrotingsprogramma kan gebruiken om een agrarisch bedrijf te analyseren. U kunt het programma per email bestellen:
info@dgs-leermiddelen.nl
De complete serie ‘Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven’ bestaat uit de volgende
boeken:
• deel 1: Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat, 3e druk;
• deel 2: Fiscale en bedrijfseconomische rapportage en als bijlage een fiscaal rapport van een
agrarisch bedrijf, 2e druk;
• deel 3: Duurzame productiemiddelen, 2e druk;
• deel 4: Bedrijfsovername en het financieringsplan, 2e druk;
• deel 5: Een agrarisch gezinsbedrijf managen, 2e druk.
Voor meer informatie: https://www.dgs-leermiddelen.nl > Producten > Bedrijfseconomie >
Inhoud
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2 Bedrijfsadministratie voor het agrarisch onderwijs
In 2019 is de 4e druk van deze serie uitgekomen, met uitzondering van computerboekhouden
(BA6). Hiervan is een 3e druk voorhanden.
Per 1-4-2022 is de 5e druk beschikbaar van agBA1, agBA2, agBA3 en agBA4.
De 5e druk van agBA5, agBA7 en agBA8 is gepland voor 1-4-2023.
Voor de serie ag worden de door Geert Loorbach ontwikkelde toetsen zodanig bewerkt dat de
docent/gebruiker bedragen, jaartallen, enz. kan veranderen en de toets + antwoorden automatisch worden aangepast. Per module bestaat het gratis toets-setje uit:
• een Excel-bestand, waarin de gegevens voor de toets binnen bepaalde grenzen aangepast
kunnen worden.
• een Word-Antwoordenbestand, met de compleet uitgewerkte toets voor de docent.
• een Word-Toetsbestand met de kant-en-klare toets de student/leerling/deelnemer.
De beide Word-bestanden zijn gekoppeld aan het Excel-bestand. Iedere verandering in het
Excel-bestand wordt meteen verwerkt in het Toets- en Antwoorden-bestand. Deze bestanden
zijn klaar om geprint en vermeerderd te worden.
Per april a.s. zijn van de modulen agBA1, agBA2, agBA3, agBA4 en agBA8 gratis toetsen
beschikbaar voor gebruikers van de modulen. De toetsen van de overige modulen zijn gepland
voor augustus a.s.
Gebruikers kunnen de toetsen per mail (info@dgs-leermiddelen.nl) bij ons bestellen. Deze
worden vervolgens per mail toegestuurd, vergezeld van een korte toelichting om te voorkomen
dat de koppeling tussen de bestanden bij verkeerd opslaan verloren gaan.
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:
ecA6: Zzp’er worden?, 3e druk
Veel MBO studenten worden zzp’er. Soms voor een kortere periode, soms heel langdurig. Helaas weten veel van onze studenten weinig van de verschillen tussen loondienst
en als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan.
Het boek ‘Zzp’er worden?’ heeft niet zonder reden een vraagteken in de titel. Er wordt
in dit boek uitgebreid stilgestaan bij de verschillende aspecten van het zzp’er worden.
Eén van de zaken die daarbij aan de orde komt, is het verschil tussen loondienst en het
zelfstandig ondernemerschap. We pleiten er in dit boek niet voor om zzp’er te worden
of om in loondienst te gaan. We willen wel informatie geven om de verschillen duidelijk
te maken.
De regering heeft al in januari 2020 advies gekregen van de commissie Borstlap om de
verschillen tussen vaste arbeid en flexibele arbeid aan te pakken. Maar door allerlei
zaken (Stikstof, Corona, Oekraïne en niet te vergeten de langdurige kabinetsformatie)
is de regering nog nauwelijks toegekomen aan het maken van nieuwe wetten op basis
van deze adviezen. En gezien de verschillende meningen en opvattingen in de regering
en het parlement zal dit nog wel enige tijd duren. Daarom, maar ook om het boek actueel
te houden, hebben we er toch voor gekozen om nu een 3e druk van ‘Zzp’er worden?’
te maken.
‘Zzp’er worden?’ kan op niveau 2, 3 en 4 van het MBO gebruikt worden en ook in alle
leerjaren. Hoewel het boek ook zeer geschikt is voor niet-agrarische studenten, hebben
de voorbeelden die gebruikt worden vooral betrekking op de agrarische sector.
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ecB4: Belastingen en heffingen, 14e druk
Om actueel en bruikbaar te blijven, verschijnt er om het jaar een nieuwe druk (inmiddels
de 14e) van deze module. Dit jaar zal deze helaas iets later beschikbaar komen dan 1-42022. Dat heeft te maken met de juridische problemen rond box 3 van de inkomstenbelasting. De huidige opzet, zoals u die in de 13e druk van deze module vindt, is
volgens de Hoge Raad in strijd met wetten en regelgeving. Er worden zelfs claims
ingediend om betaalde belasting in box 3 terug te vorderen bij de Staat.
De huidige regeling is min of meer buiten werking gesteld en de regering heeft toegezegd dat ze uiterlijk op 1 april a.s. met een nieuwe regeling zal komen. En daar wachten
wij op!
Zoals u van ons gewend bent wordt het (gratis) DGS-toetsprogramma weer aangepast aan de
nieuwe drukken en is het vanaf begin september beschikbaar voor docenten. Het kan per email
aangevraagd worden: info@dgs-leermiddelen.nl.
Voor meer informatie: https://www.dgs-leermiddelen.nl > Producten > Economie, Wet- en
Regelgeving > Inhoud
De prijzen (zie bijlage)
Afgelopen jaar zijn de drukkosten met 4% gestegen en was er een inflatie van 2,7%. Als gevolg
hiervan moeten we onze prijzen met gemiddeld 3% verhogen.
Bestellen
Omdat DGS werkt met minimale voorraden, is het zaak om uw bestelling tijdig aan ons door te
geven. Dit geldt vooral voor grotere bestellingen. Houd er rekening mee, dat het minimaal 7
werkdagen duurt voordat een niet-toereikende voorraad is aangevuld.
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 mailen naar info@dgs-leermiddelen.nl. Uiteraard kunt u de bestellijst ook
printen en per post versturen.
Wij hopen dat we u hiermee voor het cursusjaar 2022/2023 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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