
 

 

 
 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van leerjaar 4 

 

Oldenzaal, 13 september 2021 
 

 
Betreft: VECON Business School 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 

Via deze brief willen wij u informeren over de inhoud en de opzet van het VECON Business School 
programma (ook wel bekend als AEBE+) . De business school houdt in dat wij extra (bedrijfs-

)economische modules aanbieden naast de reguliere vakken economie en bedrijfseconomie.  
  
De business school is toegankelijk voor alle ambitieuze en gemotiveerde leerlingen uit de leerjaren 4 
t/m 6. Je hoeft dus niet per se het vak Economie of Bedrijfseconomie te volgen om deel te mogen 

nemen.  
 
Binnen de business school worden de volgende modules aangeboden. 
 
EBCL A+B: dit betreft een internationaal erkend diploma, waarbij ondernemerschap en 
bedrijfseconomische kennis centraal staan. Voor beide modules kan een deelcertificaat worden 
behaald. Het behalen van beide certificaten geeft recht op het totaalcertificaat. 

 
Gedragseconomie: Economie bestudeert het gedrag van consument, producent en overheid en de 
samenhang tussen deze drie spelers. Doordat we steeds meer inzicht hebben in psychologie en de 
werking van de hersenen komen we erachter dat de rationele mens helemaal zo rationeel niet is. In 
deze module zul je inzicht krijgen in de wereld van gedragseconomie. Er worden korte experimenten 
uitgevoerd met als doel om zelf te ervaren wat beperkte rationaliteit is. Deze module is toegankelijk 

voor alle leerjaren. 

 
Beleggen: binnen deze module ga je fictief beleggen en ga je de strijd aan met andere leerlingen wie 
de beste belegger van De Thij wordt. Je maakt kennis met aandelen, obligaties en opties, maar ook 
met cryptocurrencies. Verder komen onderwerpen als risico’s en de werking van de financiële markten 
aan bod. Deze module is dit jaar beschikbaar voor 4vwo en 5vwo en wordt in het 2e semester van dit 
jaar gegeven. 

 
Belastingen: je maakt kennis met de verschillende soorten belastingen die relevant zijn voor jezelf 
en voor ondernemers. Deze module is toegankelijk voor alle leerjaren. 
 
UT Masterclass “Be Your Own Boss”: De UT daagt je uit op zoek te gaan naar je inner 
ondernemer. In deze masterclass speel je CEO van een bedrijf in de auto-industrie. Samen met de 
collega’s in je bedrijf formuleer je een ondernemingsplan en ervaar je hoe het is om een bedrijf te 

runnen. Deze masterclass is bedoeld voor 5 en 6 vwo-leerlingen.  
 
Saxion Masterclass: In deze masterclass bedenk je een product en leer je stap voor stap een 
ondernemingsplan op te stellen. Hierbij maak je tevens kennis met de vele verschillende (bedrijfs-

)economische opleidingen die het Saxion kent. Het ondernemingsplan kun je gebruiken als 
profielwerkstuk. De Masterclass is bedoeld voor 5havo leerlingen met het vak economie of 
bedrijfseconomie. Aanmelding hiervoor kan aan het eind van 4havo. 

 
Voorafgaand aan de aanvang van elke module ontvangen leerlingen een e-mail met nadere informatie 
en mogelijkheid tot aanmelding.  
 
Er zijn geen vaste dagen of uren waarop de modules worden gegeven. Op basis van de roosters van 
de docent en de aangemelde leerlingen wordt gekeken welke dag en welk uur het meest geschikt is. 

Er is dus een kans dat de module wordt gegeven op een moment dat een leerling les heeft. In dat 



 

geval heeft de betreffende vakdocent de bevoegdheid om te beslissen of de leerling mee mag doen 

met de module of dat hij of zij het verstandiger vindt dat de reguliere les wordt gevolgd. 
 
Leerlingen zijn vrij in de keuze aan welke modules zij deel willen nemen. Met elke module kunnen 2 
punten wordt verdiend, met uitzondering van Belastingen (1 punt). Wanneer het profielwerkstuk over 

een (bedrijfs-)economisch onderwerp wordt gedaan, geeft dat ook recht op 2 punten. Bij een niet-
economisch onderwerp kan alsnog 1 punt verdiend worden door er een economisch hoofdstuk aan toe 
te voegen. Alle resultaten worden verwerkt in een eindcertificaat. De leerling ontvangt het VECON-
certificaat wanneer er 7 punten zijn behaald. Vanaf 5 punten ontvangt de leerling al een bewijs van 
deelname en behaalde punten bij het diploma. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij ondergetekenden. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Monique Lohuis en Chris Geerdink 
Docenten economie en bedrijfseconomie 
 


