Westmalle, 21 april 2021

Betreft: project Ecoman voor 6 ECMTa, 6 ECMTb en 6 ECWI
Geachte ouders
Beste leerling
Binnen de lessen bedrijfseconomie bieden wij aan onze laatstejaars in de economische richtingen de
mogelijkheid om op een toegepaste manier een beter inzicht te verwerven in de werking van de
bedrijfswereld aan de hand van het bedrijfsspel Ecoman. ECOMAN is een initiatief dat ten behoeve
van laatstejaarsleerlingen werd ontwikkeld om hen op een originele manier vertrouwd te maken met
het reilen en zeilen van een onderneming.
Uit de informatiebrochure …
Ecoman² confronteert de leerlingen op een realistische en praktijkgerichte manier met de totaliteit van een bedrijf.
In groepjes gaan ze drie concurrerende bedrijven leiden. Hun achtergrondinformatie halen ze van de Ecomanwebsite.
Ze worden afdelingsdirecteur en bepalen samen een langetermijnstrategie voor hun onderneming. Tijdens een begeleide
speldag proberen ze die te realiseren binnen een aantal fictieve jaren. Als een echt managementteam nemen de
leerlingen alle bedrijfsbeslissingen: verkoopprijs, marketing, onderzoek en ontwikkeling, personeel, opleiding, lonen,
productievolume, grondstoffen, machines en installaties, leningen, dividenden ... Ze moeten rekening houden met
prognoses over de economische situatie en met de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen. (…)

Het project ECOMAN wordt opgedeeld in enerzijds een voorbereidingsfase en anderzijds de eigenlijke
bedrijfssimulatie. Reeds tijdens de voorbereidingsfase worden de leerlingen, gebruikmakend van de
site www.ecoman.be, ondergedompeld in de ondernemingswereld. Ze raken vertrouwd met die
(bedrijfs)economische begrippen die ze ook tijdens het bedrijfsspel op een correcte manier moeten
hanteren en interpreteren.
Tijdens de bedrijfssimulatie zélf, die zal plaatsvinden op maandag 26 april, zullen de leerlingen
gedurende een hele schooldag een bedrijf leiden. Omwille van de huidige coronamaatregelen zal de
dag volledig online moeten verlopen. De leerlingen worden dus niet op school verwacht maar volgen
de bedrijfssimulatie gedurende een hele lesdag van thuis uit.
De kosten voor deelname aan Ecoman worden geraamd op € 22,00 en zullen verrekend worden via de
volgende schoolrekening.
Wij hopen dat onze leerlingen via dit project een concretere kijk zullen krijgen op ‘ondernemerschap’.
Met vriendelijke groeten
A. Poels & H. Van Looveren
begeleidende leraren economie

E. Van Huffelen
algemeen directeur

Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.
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