
  

 

 
 

 

 

 

Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaren 4H, 4V en 5V 

 

 

Oldenzaal, 9 november 2021 
 
 
Betreft: module belastingen 
 
 
Beste ouder, verzorger en leerling, 

 
Graag informeren we jullie over de mogelijkheid tot deelname aan de module belastingen.  
 
VECON Business School 

De module belastingen is één van de modules die wordt aangeboden binnen de VECON Business 
School (ook wel bekend als AEBE+). De business school biedt verbredende en verdiepende 
modules waarmee je jouw (bedrijfs-)economische kennis kunt vergroten naast de reguliere vakken 

economie en bedrijfseconomie. De module belastingen is beschikbaar voor alle leerlingen in 4 
havo, 4 vwo en 5 vwo. Het behalen van de module belastingen levert 1 punt op voor het 
certificaat.   
 
Module belastingen  
De module belastingen biedt diverse basiskennis over belastingen. De module kent enige overlap 

met de vakken bedrijfseconomie en economie, maar zal ook zeker dieper in gaan op het onderwerp 
belastingen. Leerlingen met bedrijfseconomie en/of economie in het vakkenpakket kunnen 
deelnemen, maar ook leerlingen zonder deze vakken nodigen we zeker uit om meer kennis op te 
doen over belastingen. Gezien het feit dat iedereen in zijn of haar leven met belastingen te maken 
krijgt kan deze kennis voor iedereen waardevol zijn.  
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere bronnen van inkomsten, ondernemerschap, 

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, commanditaire vennootschap, vennootschap onder 

firma en de besloten vennootschap.  
 
De module bestaat uit twee onderdelen:  
Leerlingen ontvangen een opdrachtenboekje en een planning. Op deze planning is te zien welk 
filmpje ze wekelijks zelfstandig dienen te bekijken en welke bijbehorende opdrachten ze dienen te 
maken. Leerlingen plannen zelf in wanneer ze wekelijks zelfstandig deze werkzaamheden 

verrichten. Bij vragen of onduidelijkheden kunnen ze contact opnemen met de docent.  
 
Daarnaast bestaat de module uit een gastles over belastingen. Deze gastles wordt verzorgd door 
de gemeente Oldenzaal en Hendriksen accountants en adviseurs te Oldenzaal. Tijdens deze gastles 
wordt het onderwerp belastingen vanuit diverse invalshoeken belicht door de wethouder en de 
adviseur bedrijfsvoering van de gemeente Oldenzaal en de belastingadviseur van Hendriksen. 

Hierbij doen leerlingen diverse kennis uit de praktijk op over belastingen.  
 
De module start begin december 2021 en zal ongeveer 8 tot 10 weken duren. De tijdsinvestering 
per week zal gemiddeld 45 minuten zijn. De module wordt afgesloten met een toets op school van 
50 minuten. Leerlingen sluiten de module positief af wanneer ze voor deze toets een voldoende 

halen en aanwezig zijn geweest bij de gastles. Dit levert dan 1 punt op voor het Business School 
certificaat.  

 
Er is geen eigen bijdrage voor deelname aan de module belastingen. Iedereen kan kosteloos 
deelnemen.  
 
Aanmelding 
Aanmelden kan via het volgende formulier: https://forms.office.com/r/twsw4PFuZ3 
Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 26 november 2021.  

https://forms.office.com/r/twsw4PFuZ3


 

 

 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn schroom dan niet en neem contact op via: 

m.lohuis@twentscarmelcollege.nl  

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Monique Lohuis, docent economie en bedrijfseconomie 
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