
VECON Business School



Voor meer informatie en/of het aanbieden van een opdracht 
kunt u contact opnemen met

De heer R. Reniers  De heer E. Pegels
Tel: 0168-331080  Tel: 0168-331080
rp.reniers@markland.nl ej.pegels@markland.nl

Meer informatie over de VECON Business School is te vinden 
op www.zevenbergen.markland.nl/c/onderwijsprofielen 

Wat verwachten we bij deelname van de 
leerling?

- Een actieve en ondernemende houding 
- Een bereidheid tot persoonlijke ontwikkeling
- Verantwoordelijkheid nemen
- Creativiteit 
- Resultaatgerichtheid
- Bereidheid om een stapje extra te doen

Het Markland College Zevenbergen onderneemt! 

Het Markland College Zevenbergen is sinds het schooljaar 2016-2017 VECON Busi-
ness School. Het past binnen de onderwijskundige visie van het Markland College 
Zevenbergen om tegemoet te komen aan de kwaliteiten, talenten en interesses van 
leerlingen. De VECON Business School past goed bij deze visie waarin we leerlingen 
in aanraking willen laten komen met onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. 
Het doel van de VECON Business School is om leerlingen tijdens hun middelbare 
schooltijd in aanraking te laten komen met ondernemerschap. Hierdoor leren leer-
lingen vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren, oplossingen zoeken, 
doorzetten, informatie verzamelen en een werkproces overzien. De VECON Business 
School is gekoppeld aan het examenvak bedrijfseconomie, ondernemerschap en 
financiële zelfredzaamheid. 

Het programma van de VECON Business School richt zich op de bovenbouwleerlin-
gen van zowel de havo- als de vwo-afdeling en heeft als uitgangspunt om leerlingen 
basiskennis mee te geven van het ondernemerschap. Dit gebeurt door leerlingen 
kennis te laten nemen over het opzetten van een eigen bedrijf in de voorexamen-
klassen en het daadwerkelijk uitvoeren van een ondernemingsplan door middel van 
het opzetten van een eigen onderneming!

Hoe ziet het programma van de VECON Business School eruit?

Onderdeel Leerjaar? Buiten de les Bedrijfseconomie

Gastsprekers Doorlopend Nee

Scholenstrijd (beleggingscompetitie) H4 en V4 Nee

Excursie Beleggen naar AEX/DNB H4 en V4 Nee

Jong Ondernemen
(met eigen bedrijf, tevens te gebruiken in het 
profielwerkstuk)

H4 en V4 Ja, 2 uur per week 

NIMA Basiskennis Marketing *
(examen verplicht)

H4 en V4 Ja, bij Jong Ondernemen

Basiskennis Ondernemerschap *
(examen facultatief)

H4 en V4 Ja, bij Jong Ondernemen

Elementair Boekhouden *
(examen verplicht)

V5 Ja, 1 uur per week

Wat zijn de voordelen van deelname voor 
de leerling?

De VECON Business School levert leerlingen het volgende op:
- Praktijkervaring
- Talent- en competentieontwikkeling
- VECON-certificaat
- Vrijstellingen bij sommige vervolgopleidingen



samen 
keuzes 
maken 


