Programma Onderbouw
Het programma voor klas 3 zal in de reguliere lessen economie worden ingepast.

Programma Bovenbouw
Het programma voor de bovenbouw bestaat uit verplichte- en uit keuzeonderdelen.
Verplicht is 
 Een bezoek aan een tweetal bedrijven met een verwerkingsopdracht. (1)
 Het volgen van twee presentaties van gastsprekers uit verschillende sectoren. (1)
 Je volgt voorlichting over de verschillende mogelijkheden die vervolgopleidingenbieden.
Hier zullen we samenwerken met een HBO instelling en/of een Universiteit. (1)
 Je volgt de Module Elementair Boekhouden en je sluit dit af met het officiële examen van de
Associatie praktijkexamens. Indien je voor dit examen een 4 of hoger scoort ontvang je het
officiële certificaat. (2)
Als je de verplichte onderdelen met succes hebt gevolgd dan ontvang je 5 studiepunten.

Keuzemogelijkheden junior modules
- Je maakt een praktische opdracht over een bedrijfseconomisch onderwerp.
- Je maakt een ondernemingsplan.
- Je neemt deel aan de beleggingscompetitie Scholenstrijd.
- Je neemt deel aan de module ‘belastingen’ voor ondernemingen.
- Je gaat aan de slag met een ‘kleine’ economische opdracht vanuit het Leerdamse
bedrijfsleven.
Als je een junior module met succes hebt gevolgd dan ontvang je 1 studiepunt per module.

Keuzemogelijkheden senior modules
- Je begint of hebt een ‘eigen bedrijf’, bijvoorbeeld in het kader van Jong Ondernemen.
- Je neemt deel aan een economische opdracht in samenwerking met een HBO instelling of een
universiteit.
- Je gaat aan de slag met een ‘grote’ economische opdracht vanuit het Leerdamse bedrijfsleven.
Als je een senior module met succes hebt gevolgd dan ontvang je 2 studiepunten per module.

In totaal dien je 7 studiepunten te behalen. Een junior module is dus goed voor 1 studiepunt en een
senior module dus voor 2 studiepunten. Met het verplichte programma behaal je in totaal 5
studiepunten. Als je 7 studiepunten hebt behaald, ontvang je het officiële Vecon Business School
certificaat.

