
  

  
  

  
Sinds  november  2016  is  het  Lauwerscollege  in  Buitenpost  de  eerste  Vecon  Business  
School  in  Friesland.  De  Vecon  Business  School  organiseert  in  de  derde  tot  en  met  de  
zesde  klas  gastcolleges,  bedrijfsbezoeken,  trainingen,  cursussen  en  opdrachten  voor  
leerlingen  met  M&O  en/of  Economie  in  het  vakkenpakket.    
Met  deze  activiteiten  maken  de  leerlingen  kennis  met  ondernemerschap  en  leren  ze  
vaardigheden  waar  ze  in  het  HBO  veel  voordeel  van  kunnen  hebben.  
  
Voor  onze  activiteiten  kunnen  we  uw  hulp  goed  gebruiken!    
Hieronder  vindt  u  een  aantal  activiteiten  waarvoor  wij  op  zoek  zijn  naar  
ondernemers/bedrijven  in  de  regio:  
-  Ondernemer  in  de  klas:  voor  de  derde  klassen  zijn  we  op  zoek  naar  ondernemers  
die  een  gastcollege  willen  verzorgen  over  het  ondernemerschap  (50  minuten)  
-  Adoptiebedrijf:  vierdeklassers  moeten  volgend  jaar  een  bedrijf    “adopteren”.    
Zij  gaan  dit  bedrijf  onderzoeken,  een  tijdje  volgen,  bezoeken,  interviews  afnemen  e.d.  
Ze  leren  op  die  manier  hoe  een  bedrijf  in  de  praktijk  werkt,  waar  het  tegenaan  loopt  
en  hoe  uitdagingen  en  kansen  aangepakt  worden.  
-  PWS:  voor  H5  en  VWO  6  leerlingen  zijn  we  op  zoek  naar  bedrijven  waarvoor  onze  
leerlingen  in  het  kader  van  hun  profielwerkstuk  een  onderzoek(je)  kunnen  doen.  
-  Bedrijfsbezoeken:  we  willen  graag  met  onze  Vecon  Business  School  leerlingen  bij  
bedrijven  op  bezoek,  voor  rondleidingen  en  uitleg  over  het  bedrijf.  
-  Nog  te  ontwikkelen  opdrachten:  als  docenten  willen  we  heel  graag  met  u  in  gesprek  
over  ideeën  voor  onze  Business  School.  Wat  zouden  onze  leerlingen  moeten  leren  
over  het  ondernemerschap?  En  hoe  zou  uw  bedrijf  daarbij  een  rol  kunnen  spelen?  
  
Op  woensdag  12  april  zijn  wij  uitgenodigd  op  de  ledenvergadering  van  ABC  om  in  
een  kort  tijdbestek  onze  business  school  aan  u  te  presenteren.    
  
Mocht  u  geïnteresseerd  zijn  of  vragen  hebben,  dan  zien  wij  u  graag  op  deze  
bijeenkomst  of  u  kunt  voortijdig  contact  opnemen  met  
mbrandsma@lauwerscollege.nl.  


