Het vakcollege
Economie en ondernemen
Is er voor jou !
Vind je het leuk om in contact te zijn met mensen? Wil jij mensen de nieuwste
producten verkopen of wil je werken op een kantoor, dan ga jij het helemaal maken
bij ons op het vakcollege economie en ondernemen.
Economie en ondernemen is een voorbereidende opleiding
voor beroepen in de administratie, de detailhandel en
groothandel. Je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld een

De vakcollege check

baan als administratief medewerker, verkoopmedewerker,

√√ Ik vind omgaan met mensen (en geld) gaaf!

etaleur, commercieel medewerker, logistiek medewerker of

√√ Ik zit nu in groep 8.

inkoper. Ook wanneer je later je eigen winkel of bedrijf wilt

√√ Ik krijg een bb of kb advies, tl advies is bespreekbaar.

beginnen is het vakcollege economie en ondernemen een

√√ Ik wil een vakman/vrouw worden.

prima start! In deze afdeling wordt de basis gelegd voor de

√√ Ik wil leren door te doen.

doorlopende leerlijn naar het mbo.

Alles gecheckt? Veel kunnen aankruisen?
Dan is het vakcollege economie en ondernemen wat voor jou!!

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

Het programma

Je krijgt de volgende vakken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In de eerste twee jaar leer je onder andere de vakken die je nu ook op de
basisschool krijgt. Maar het mooiste is dat je nu wel negen uur per week
lekker aan de slag gaat!

Om goed een beroep te leren ga je in de derde en de vierde klas stage
lopen. Stage betekent dat je in een bedrijf met iemand mee gaat.
Misschien wel een handelaar die scooters verkoopt. Of een ondernemer
met een mooi kantoor in het centrum van Emmen.
In het 4e jaar doe je examen om je vmbo-diploma op bb- of kb-niveau
te halen. Daarna stroom je door naar een mbo opleiding. Als je op het
mbo kiest voor een bbl-opleiding, dan ga je bijvoorbeeld vier dagen per
week bij een bedrijf of instelling werken en één dag naar school. Voor
dat werk krijg je betaald en iemand van het bedrijf of de instelling is je
‘leermeester’. Je kunt op het mbo ook kiezen voor een bol-opleiding.
Bij een bolopleiding ga je de hele week naar school. Daarnaast doe je
praktijkervaring op middels diverse stages. Met je mbo-diploma op zak
ben je klaar voor de arbeidsmarkt.

Commercieel
marketing
office
management

Administratie

• makelaar

• bedrijfsadministrateur
• financieeladministrateur

• verkoper
• vertegenwoordiger

• accountant

logistiek

Keuzevakken

In de praktijkruimte gaan we je leren hoe je met klanten om gaat. Je
leert veel van de theorie door het doen van praktijkoefeningen, zoals
het voeren van een verkoopgesprek, het plaatsen van bestellingen,
het werken met de kassa en inrichten van het magazijn. Binnen het
vakcollege kun je je bezig gaan houden met Mode en design. Etaleren
en ontwerpen is een mogelijkheid. Je gaat in klas 2 en 3 samen met je
klasgenoten een minibedrijfje oprichten. Het motto is: ‘leren door doen’.
Je maakt uitgebreid kennis met diverse programma’s, zoals:
• Word / Pages
• Excel / Numbers
• Powerpoint / Keynote
Ook het gebruik van social media en apps is hierbij niet meer weg te
denken. In deze eerste twee jaar gaan we op bezoek bij bedrijven en/of
winkels die iets met economie en ondernemen te maken hebben. Ook
halen wij mensen uit de praktijk de school in.

religie
Nederlands
Engels
Duits
wiskunde
rekenen
ondernemerschap en service
mens & natuur 1
mens & maatschappij
lichamelijke opvoeding
studieles
mentorles
tekenen/handvaardigheid/muziek

finacieel- en
administratief
beheer

Economie en
ondernemen

ondernemen
webshop
presentatie
en styling
mode en design

Secretarieel

• (directie)secretaresse
• managementassistent
• juridisch secretaresse

Magazijn

• logistiek medewerker
• orderpicker

• transport

