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Het Entreprenasium
Wil jij graag de baas zijn? Onderneem je graag actie met zelf bedachte 

ideeën? Wil je wat verdienen voor jezelf en anderen? Dan is het 

Entreprenasium iets voor jou! 

Het Entreprenasium is voortgezet onderwijs 
waarin je leert door te ondernemen. Onderne-
men is het opzetten en de baas zijn van je eigen 
project of bedrijf.

Het VeenLanden College heeft als een van de 
eerste scholen in Nederland het Entreprenasium. 
Op het Entreprenasium mag je bij een aantal 
lessen zelf bepalen wat je gaat doen en wat het 

resultaat moet worden. Zo maak je wat je moet 
leren op school veel boeiender en begrijpelijker.
Je leert als jonge ondernemer niet alleen beter 
op het Entreprenasium, je verdient er ook nog 
eens mee. Niet voor jezelf maar juist voor diege-
nen die dat echt nodig hebben.

Het VeenLanden College:
Daagt je uit op het Entreprenasium!
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Samen leren leven
Ondernemen doe je niet alleen! Op het Entreprenasium leer je hoe je samen met andere mensen 

kunt werken aan een betere wereld. 

Je ontdekt op het Entreprenasium hoe 
belangrijk het is om de verantwoorde-
lijkheid te nemen voor anderen. Met 
name voor mensen die jouw hulp goed 
kunnen gebruiken.
Je komt met verschillende mensen in 

contact en leert over de culturen in 
onze samenleving. Je doet alles met 
respect voor het milieu en probeert die 
waar mogelijk te verbeteren.
Zorgen dus voor je medemens en de 
natuur. Want leren samen te leven 

maakt je een gelukkiger en succesvoller 
mens.

 Het VeenLanden College:
Samen leren leven!
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Het VeenLanden College stimuleert jou om te 
gaan ondernemen. En dat is slim! Want zelf iets 
op touw kunnen zetten is heel belangrijk voor 
later.
Op het Entreprenasium word je door deskundige 
begeleiders geholpen bij het succesvol opzetten 
en uitvoeren van projecten. Een coach helpt je te 
zorgen dat je met jouw project ook veel leert.
Hoe vaak je op het Entreprenasium bent bepaal 
je zelf in overleg met de school.

Het VeenLanden College:
Ondernemend onderwijs!

Ondernemend onderwijs
Alle leerlingen van de havo en de combinatieklassen mavo/havo van het 

VeenLanden College maken kennis met ondernemen. Wist je dat maar liefst 

een kwart van alle kinderen talentvolle ondernemers zijn? Als blijkt dat jij een 

talent bent dan mag je naar het Entreprenasium!

Onderwijs op maat
Jij bent, zoals iedereen, welkom op het VeenLanden College. Je ontvangt van 

onze deskundige docenten hoogwaardig onderwijs in een vernuftig uitgerust 

gebouw. Jouw schooltijd is bij ons een toptijd.

Je kunt bij ons het onderwijs volgen dat bij jou 
past. Immers jij hebt interesses en mogelijkheden 
die verschillen van andere leerlingen. Wij houden 
daar rekening mee. En dat is slim! Want zo haal je 
alles uit jezelf!

 Het VeenLanden College:
Onderwijs op maat!

 

Het VeenLanden College is de eerste school en de enige 
in de regio die mag starten met een Entreprenasium. 
Andere scholen, buiten de regio, zullen ons voorbeeld 
snel volgen.
We worden bij de uitvoering begeleid en bewaakt door 
de stichting Entreprenasium. Dat waarborgt een hoge 
kwaliteit van ons ondernemend onderwijs.
Het Entreprenasium kent veel ‘vrienden’ die 
ondersteunen. Natuurlijk geldt dit voor jou, je ouders en 
de school zelf. Maar ook ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en overheden helpen mee. 
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Jij de Baas
Leerlingen op het VeenLanden College maken kennis met ondernemerschap door middel van het 

project ‘Jij de Baas’. In dit project geef je uitvoering aan een goed idee voor een goed doel. Daarna 

weet je of het Entreprenasium bij je past.

Jij mag het roer nemen over jouw eigen 
leren op het VeenLanden College. En dat 
is slim! Want als je van school gaat ver-
wacht men die zelfstandigheid van je!
Alle leerlingen uit de havo en de combi-
natieklassen mavo/havo ervaren hoe het 
is om de baas te zijn. In het project ‘Jij de 
Baas’ kies je een goed doel waarvoor je 
een origineel idee gaat uitvoeren. Dat doe 
je alleen of met anderen.

Je richt een eigen bedrijfje op en gaat 

zo je plan uitvoeren. De opbrengst gaat 
naar het goede doel en je bedrijf. Voor het 
goede doel hoeft dat niet alleen geld te 
betekenen.

Kijk maar eens op www.jijdebaas.nl.
Zo leer je hoe je iets kan verdienen en te-
gelijkertijd bijdraagt aan de samenleving.
Hoe weet je of daarna het Entreprenasium 
een slimme keuze is? Dat merk je tijdens 
‘Jij de Baas’ vanzelf. Je zult dan met meer 
plezier en met betere resultaten leren.

Het eerste wat je gaat doen op het 
Entreprenasium is Leren Ondernemend 
te Leren. Jouw Liefhebberijen verbind je 
middels het Ondernemen aan Leerdoelen 
(hetgeen je moet leren). Je gaat dus LOL 
maken. Daarbij zet je een bedrijfje op dat 
tevens zorgt voor mens en/of dier; een 
maatschappelijke onderneming.

Het VeenLanden College:
Jij de Baas!
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1. Alle leerlingen van de havo en de combinatie 
klassen mavo/havo doen het eerste halfjaar mee 
met het project ‘Jij de Baas’.

2. De ‘Jij de Bazers’ die ondernemend genoeg zijn, 
mogen in de tweede helft van het jaar meedoen 
aan de entreefase om toegang te krijgen tot 
het Entreprenasium in de tweede klas. Hierbij is 
belangrijk dat je initiatieven neemt, creatief bent 
en kunt doorzetten. Daarnaast is het belangrijk 
dat je goede cijfers haalt. Naast het uitvoeren 
van een eigen project start je met het Junior 
European Business Competence Licence, waarin 
ondernemersvaardigheden worden aangeleerd 
zoals het schrijven van een bedrijfsplan. Je zult 
ook bedrijven gaan bezoeken.

3. Als je door deze selectie komt, ga je in de 
tweede en derde klas binnen je eigen 
bedrijf je eigen leerroute ontwikkelen. Je 
volgt de meeste lessen in je eigen klas 
samen met leerlingen die het Entre-
prenasium niet volgen. Op eigen 
initiatief mogen de Entrepren-
asium leerlingen onderdelen 
van de normale vakken op 
een ondernemende ma-
nier leren. Je mag in 
overleg met je do-
cent onderdelen 
van de lesstof 
vervangen, 
omdat 

je ze op een andere manier leert binnen jouw 
eigen bedrijf. Dit kan alleen zolang je goede leer-
resultaten blijft behalen en een ondernemende 
houding (‘ondernemendheid’) blijft tonen. De 
lesuren die je daardoor niet volgt besteed je bin-
nen het Entreprenasium aan je eigen bedrijf.

4. De toppers voor wie de school een bedrijf bij 
de Kamer van Koophandel inschrijft (meestal in 
de bovenbouw) worden begeleid in het onder-
nemerschap. Naast het ontwikkelen van vaardig-
heden wordt kennis aangeboden die noodzake-
lijk is om succesvol een bedrijf te leiden. Het is de 
bedoeling dat je naast het starten van een eigen 
bedrijf, ook extra modules volgt die kunnen 
leiden tot een European Business Competence 
Licence.

5. Het behalen van het schoolexamen 
ondernemerschap, biedt je naast een 

inspirerende schooltijd, ook een 
eigen bedrijf en een aantekening 

op je Entreprenasiumdiploma. 
Alle leerlingen die het Entre-

prenasium met goed gevolg 
afsluiten, ontvangen ook 

het certificaat van de 
VECON business 

school.

Entreprenasium op het 
VeenLanden College
Piramide

Meer weten
over het Entreprenasium? 
Neem dan contact op
met het VeenLanden College!



Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht
telefoon: 0297 - 28 34 59, fax: 0297 - 28 33 50, e-mail: info@hetvlc.nl

Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen
telefoon: 0297 - 26 15 14, fax: 0297 - 26 10 84, e-mail: infovinkeveen@hetvlc.nl

www.veenlandencollege.nl


