
Entreprenasium XL

Samen beter worden, de maatschappij versterken, 
structurele verbindingen aangaan, kennisdelen door je 
passie te volgen en initiatief te nemen. Entreprenasium 

XL is een evenement VAN, VOOR en DOOR initiatiefrijke 
entrepreneurs van de entreprenasia vanuit heel Nederland 

waar ze laten zien wat ze hebben bereikt. 

ONDERNEMEND     LEREN
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Deelnemers
Tijdens het landelijke jaarlijkse evenement 
Entreprenasium XL passeren alle highlights 
en best practices van het entreprenasium 
de revue. Dit betekent een inkijkje in 

maatschappelijk ondernemend leren optima 
forma op 1 dag, komt u ook?

Entreprenasium XL komt tot stand vanuit 
de jij de baas projecten en entreprenasium 

bedrijven. 

Op dit moment zijn er ongeveer 10 
entreprenasiumscholen en 17 scholen die 

het Jij de Baas project draaien. 

Tijdens het Jij de Baas project 
bedenken alle brugklassers een 

goed idee voor een goed doel en 
zijn daar wekenlang voor in actie. Van de bedrijven die de 

leerlingen opzetten gedurende het project, worden de beste 
per school gekozen om deel te nemen aan Entreprenasium XL. 

Wanneer leerlingen na Jij de Baas (maatschappelijk) 
ondernemend blijken te zijn, kunnen ze 
kiezen voor het entreprenasium 
en hier hun eigen bedrijf of 

projecten opzetten. Ook van 
alle entreprenasiumbedrijven 
per school zullen de toppers 

aanwezig zijn.

Inhoud
De top- bedrijven van Jij de Baas en het entreprenasium 
nodigen allerlei belanghebbenden van het entreprenasium 
uit: bedrijven, banken, ondernemersclubs, goede doelen, 

sponsoren, donateurs en andere participanten. 

Zo kunnen zij het entreprenasium zelf optimaal beleven 
en worden structurele samenwerkingsverbanden gesmeed 

tussen de leerlingbedrijven en participanten. 

Logischerwijs is de winst van dit evenement dan ook een 
verrijking voor alle partijen in de zin van ideeën opdoen, 
verwezenlijken en vermarkten. Denk hierbij aan het sa-

menwerken met bedrijven, overheden maar ook zij die 
het sociaal niet makkelijk hebben. Je helpt niet alleen je 

eigen club, maar tevens die waar je mee samenwerkt. 

Aan het einde van de dag worden alle matches in kaart 
gebracht.

Waar            Revius Lyceum Doorn, 
                     Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX - Doorn
  Wanneer        Donderdag 18 Juni 2015
   Tijd                 10.30 tot 18.30 uur
    Kosten              Ideeeën, expertise, mogelijke samenwerkingen
     Baten                 Frisse, jonge ideeen en werkwijzen van de 
                                  entreprenasium leerlingen
     Aanmelden            XL@entreprenasium.nl, 
                                      ook voor vragen
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