
Informatiefolder voor ouders/verzorgers

VECON BUSINESS SCHOOL
voor kwaliteitsverhoging in het voortgezet onderwijs

Ons doel is: de leerlingen gaan enthousiast en gemotiveerd aan de slag, maken 
een goede studiekeuze en hebben een betere aansluiting bij het vervolgonderwijs.

De VECON BUSINESS SCHOOL is een initiatief van de VECON

Vereniging van Leraren in de Economisch/maatschappelijke Vakken

www.vecon.nl



Een VECON BUSINESS SCHOOL is een gecertificeerde school, die voor de economische 
vakken doorlopende leerlijnen kent en de leerlingen extra leerstof en ervaringen biedt. 
Binnen de gestelde eisen zijn de scholen vrij om de invulling van de extra’s af te stemmen op 
hun eigen leerlingpopulatie en de mogelijkheden die de regio biedt.

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw komt ondernemerschap aan de orde. De manier 
waarop, kan variëren van projecten en gastlessen binnen de school tot bedrijfsbezoeken. De 
kennis en vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om een goede keuze te maken en 
daarna succesvol aan hun loopbaan te beginnen staat centraal. Daarnaast wordt extra 
aandacht besteed aan oriëntatie op vervolgstudies, vaak d.m.v. contacten met opleidingen in 
de regio. Variatie in lesstof, contact met de praktijk en af en toe de school uit, blijken 
leerlingen enthousiast te maken en te activeren.
Vraag gerust aan de school welke mogelijkheden worden geboden!

Van de VECON BUSINESS SCHOOL ontvangen de geslaagde leerlingen naast hun 
schooldiploma ook een persoonlijk VBS-certificaat. Ze kunnen hiermee aantonen wat zij 
extra hebben gepresteerd en dat zij zich goed hebben georiënteerd op het vervolgonderwijs.

Onze leerlingen halen het beste uit zichzelf!

In 2010 begon de VECON met 5 scholen en nu groeit het aantal met meer dan 10 per jaar.
Wij zijn hier bijzonder trots op, maar we willen doorgroeien. We zijn daarom hard bezig om 
de contacten met het vervolgonderwijs te verbeteren. 
De aangesloten scholen komen twee maal per jaar bij elkaar om ervaringen en materiaal uit 
te wisselen. Er wordt ook medewerking gezocht van het ‘thuisfront’ van de leerlingen.

De ouders/verzorgers kunnen in dit kader veel betekenen. 
Naast de normale aandacht voor het schoolwerk van de leerling, zijn gesprekken over de 
gastlessen of bedrijfsbezoeken belangrijk, omdat daardoor het leereffect wordt vergroot.
We kunnen nooit genoeg benadrukken dat oriëntatie op vervolgopleidingen van groot belang 
is. Een verkeerde studiekeuze leidt bij de leerling tot frustraties, vertraging en hoge kosten.
Een gesprek met uw kind over de studiekeuze is zeer waardevol.

Het is voor scholen soms moeilijk om contacten te 
leggen met bedrijven in de omgeving. Wij doen daarom 
graag een beroep op de ouders. Kent u bedrijven die 
bereid zijn te investeren in jongeren, neem dan a.u.b. 
contact op met de leraar die betrokken is bij de       
VECON BUSINESS SCHOOL.

Wilt u meer weten ga naar:  
www.veconbusinessschool.nl 

of mail naar:  
info@veconbusinessschool.nl.

  Certificaat
 

   

        

Het bestuur van de Vereniging van leraren in de economisch/maatschappelijke 

vakken, VECON, verklaart hierbij dat   

            
            

            

Carina van G
ulden

geboren te U
trecht  op  2

1 juni 1995

naast het reguliere programma HAVO de hieronder genoemde extra modules 

met goed resultaat heeft afgerond. De school bood deze modules aan in het 

kader van de certificering als VECON BUSINESS SCHOOL.

Gastlessen on
dernemers     studielast  

2 uur

Bedrijfsbezoe
k      studielast  

5 uur

Ondernemerschapstest
     studielast  

1 uur

Module Excel      studielast 1
0 uur

Module presen
teren en soll

iciteren  
  studielast 1

5 uur

Elementair boekh
ouden     studielast 8

0 uur

Businessgame VECON     studielast 2
0 uur

Scholenstrijd
, beleggings

wedstrijd 
  studielast 1

2 uur

Module in sam
enwerking met HBO   studielast 1

5 uur

Praktische op
dracht onde

rnemingsplan 
  studielast 1

8 uur

Profielwerkstuk over
 niet-commerciële organ

isaties 
studielast 8

0 uur

Module belast
ingen 

    studielast 1
0 uur

Programma EBC *L niveau A    studielast 5
0 uur
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