Kies voor Guido!

Guido BusinessClass

BusinessClass
Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als het ondernemingsplan, Excel, boekhouden, maar ook bedrijven bezoeken en

Ondernemerschap staat steeds meer
als serieus alternatief voor werken in
loondienst in de belangstelling.
Al jaren groeit het aantal ondernemers.
Inspelend op deze ontwikkeling bieden
zelfs faculteiten als natuurkunde en
theologie aan de VU in Amsterdam het vak
Ondernemerschap aan als minor.
De BusinessClass is een initiatief om aan
te sluiten bij deze veranderingen in onze
maatschappij.

ondernemers interviewen.
Het dossier dat je hiermee opbouwt vormt je profielwerkstuk
in de examenklas. De tijd die dus besteed wordt aan
BusinessClass hoef je niet opnieuw in je examenjaar in het
profielwerkstuk te steken. Ook wordt het volgen van de
BusinessClass ook vermeld op het Plusdocument dat bij je
diploma wordt uitgereikt.

Subdoelen
• Verdiepen en verbreden van het zicht op ondernemerschap.
• Invulling geven aan talentvol onderwijs op Guido.
• Spiegelen aan de christelijke identiteit, o.a. ten aanzien van

Doel
Het doel van deze BusinessClass is om het ondernemerschap
te onderzoeken als mogelijke arbeidsrelatie voor na je

‘goed’ ondernemerschap.
• Aanvullen en versterken van het profiel Economie &
Maatschappij.

opleiding. Ook ben je nog meer voorbereid op vervolgstudies

• Zinvolle invulling geven aan het profielwerkstuk.

die aansluiten bij het vak bedrijfseconomie.

• Versterken van de voorbereiding op het vervolgonderwijs

Je leert in deze lessen wat ondernemerschap inhoudt door

en studies als bijvoorbeeld Finance & Control en

modules te volgen en gaat zelf met ondernemers in gesprek.

Bedrijfseconomie.

Het vak BusinessClass wordt opgebouwd uit verschillende
onderdelen.

• Aansluiten bij de maatschappelijke veranderingen op het
gebied van arbeidsrelaties.

Opzet en kosten
In de vierde en vijfde klas van havo of vwo volg je de
BusinessClass. Gedurende één lesuur per week wordt
het vak ingeroosterd. De klas is een gemengde groep van
havo- en vwo-leerlingen. Er is plek voor 24 leerlingen. De
BusinessClass en is een extra vak gekoppeld aan het vak
bedrijfseconomie, omdat het een verdieping is van het
onderdeel Ondernemerschap.
De kosten bedragen €50,- voor de hele cursus, hiervan wordt
het o.a. het lesmateriaal bekostigd.

Meer weten?
Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij
Bert-Jan Arends, arb@guido.nl.

gelooft

