‘Beleggen vind ik interessant’
57

“Ik heb gekozen voor de Vecon Business School omdat wij thuis een eigen
bedrijf hebben en ik dat wellicht later wil overnemen. Hier op school is
er naast een vakinhoudelijk programma ook volop ruimte voor het
ontwikkelen van vaardigheden. We zitten hiervoor met havo 4 en vwo 4
bij elkaar, zodat je ook eens iets met andere leerlingen onderneemt.
Op Het Heerenlanden kun je voor een deel zelf kiezen wat je voor de
Vecon Business School doet. Dus niet iedereen volgt exact hetzelfde
programma. Zo volgt wel iedereen het boekhouden, maar andere
zaken zijn individueel te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld op het gebied
van sociale media een bedrijf uit de regio ondersteunen of een actie
voor een goed doel organiseren. Zelf heb ik ook gekozen voor de
module beleggen, omdat ik dit interessant vind en daar graag
meer van wilde weten.”

Maxim van Asch,
4 klas havo, Het Heerenlanden, Leerdam
e

Groep 8 leert
een bedrijf te starten
Vecon Business School Het Heerenlanden
in Leerdam nodigde groep 8 van basisschool Juliana
uit voor een workshop Hoe start ik een bedrijf?
De achtstegroepers zaten vol ideeën voor de oprichting
van ondernemingen en leerlingen van Het Heerenlanden
begeleidden ze bij het uitwerken daarvan.
Kleding maken met behulp van een 3D-printer, een
nieuw dierenziekenhuis inrichten, een designbureau voor
hippe logo’s beginnen: dat zijn een paar voorbeelden
van ondernemingen die de kinderen wel zagen zitten.
Ze moesten vervolgens bedenken hoe ze hun product
zouden maken en promoten en wat voor prijzen er
gerekend moesten worden. Aan het eind van de workshop
werden mooie plannen gepresenteerd. Het winnende
ondernemingsplan was een eetcafé waar ijs en chocolade
met verschillende hippe smaakjes verkocht zou worden. De
kinderen van de Julianaschool waren heel enthousiast over
deze kennismaking met de Vecon Business School.

Tim van Kooten (rechts), leerling van Het Heerenlanden, is
coach van de achtstegroepers Yourie, Sanne en Annelie van
de Julianaschool in Leerdam. Samen brainstormen ze over het
starten van een onderneming.

Woon jij in één van onderstaande
plaatsen en is Business wat voor jou?
Deze VBS-scholen presenteren zich
achterin jouw VO Gids (draai de
gids om).
ALMELO: CSG Het Noordik, Noordikslaan
AMSTERDAM: Calandlyceum
BARNEVELD: Johannes Fontanus College
BERGEN OP ZOOM: Mollerlyceum
CASTRICUM: Bonhoeffercollege
EMMEN: Esdal College Oosterstraat & Boermarkeweg,
Hondsrug College Emmen
ENKHUIZEN: RSG Enkhuizen
GORINCHEM: Lyceum Oudehoven
GRONINGEN: CSG Wessel Gansfort
HALSTEREN: Curio steenspil
HEERHUGOWAARD: Trinitas College, locatie Han Fortmann
HOOGVLIET: PENTA college CSG Hoogvliet
HOUTEN: College de Heemlanden
IJSSELSTEIN: Cals College IJsselstein
KATWIJK AAN ZEE: Pieter Groen
LEERDAM: Het Heerenlanden
LEIDEN: Bonaventuracollege Burggravenlaan
MAASTRICHT: Bonnefanten College, Porta Mosana College
MIJDRECHT: VeenLanden College Mijdrecht
PAPENDRECHT: CSG De Lage Waard Vijzellaan
ROTTERDAM: Comenius College Rotterdam
SLEEUWIJK: Altena College
VEENENDAAL: Ichthus College Veenendaal
VINKEVEEN: VeenLanden College Vinkeveen
VOLENDAM: Don Bosco College
ZEVENBERGEN: Markland College Zevenbergen
ZWIJNDRECHT: Walburg College

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

