
Geachte mijnheer/mevrouw, 

Evenals vorig jaar benaderen we u weer voor het deelnemen aan het evenement 
Speeddate voor onze brugklassers. Vorig jaar was dit mede dank zij uw bijdrage een 
groot succes. Nog even ik het kort het kader waarin we dit organiseren.

Een eigen gezicht voor het VeenLanden College: het Entreprenasium…
Steeds meer middelbare scholen kiezen er voor om een eigen identiteit te ontwikkelen. 
Het VeenLanden College richt zich op Ondernemend Onderwijs. In dit kader zijn al 
verschillende stappen gezet. Het VLC mag zich  “VECON Business School”  noemen. 
Leerlingen kunnen in de Havo en Atheneum bovenbouw certificaten behalen op het 
gebied van ondernemen en financiële administratie. In Vinkeveen is gestart met de 
Ondernemende Mavo. 

Daarnaast neemt het VeenLanden College deel aan de ontwikkeling van het 
Entreprenasium. In het Entreprenasium wordt ondernemend leren gestimuleerd. 
Leerlingen ontdekken of er een ondernemer in hen schuilt en krijgen faciliteiten en 
gereedschappen om dit te ontwikkelen.  

Entreprenasium & “Jij de baas”
Vier havo brugklassen in Mijdrecht en Vinkeveen volgen het project “Jij de baas”. Dit is 
de start  van het Entreprenasium. “Jij de baas” is een serie lessen waarbij 
maatschappelijk bewust ondernemen centraal staat. De leerlingen krijgen gedurende een 
aantal lessen en evenementen te kans om zich te verdiepen in het ondernemerschap. 
Een van de evenementen tijdens deze cursus was de Goede Doelen Markt. Tien 
organisaties kwamen naar het VLC en brachten hun activiteiten onder de aandacht. De 
leerlingen kregen de kans om zich in de verschillende goede doelen te verdiepen en 
kiezen er één uit. Ze starten een minionderneming met als doel het goede doel van hun 
keuze te gaan helpen. 

Speeddate met ondernemers
Het volgende evenement van het “Jij de baas” project is een “Speeddate met 
ondernemers”. De groepjes leerlingen komen bij een ondernemer aan tafel zitten en 
krijgen gedurende pakweg tien minuten de kans om de ondernemer te bevragen. Ze 
moeten zich van te voren voorbereiden en hebben dus als het goed is enkele vragen 
paraat. U kunt vragen verwachten als “Hoe is het om ondernemer te zijn?”, Wat zijn de  
moeilijkheden die je tegenkomt?”, “Hoe wordt je een ondernemer?”, enz. Daarnaast is 
het de bedoeling dat u de leerlingen vragen stelt over hun plannen. U kunt vragen stellen 
over de keuze van hun goede doel, de ideeën, reclame voor hun project, benodigde 
middelen, enz. Het is hierbij de bedoeling dat de leerlingen worden geprikkeld hun ideeën 
verder uit te werken en te verbeteren.

Hierbij wil ik u uitnodigen om dinsdag 20 november van 13.15 tot ca 15.00 uur in 
de aula van het VeenLanden College, Bonkestekersweg 1 in Vinkeveen  aan dit 
evenement mee te doen. Het zou fantastisch zijn als u nog deze week per mail kunt laten 
weten of u bereid bent uw medewerking te verlenen.

Als u vragen heeft, kunt u met één van ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Niels Breuker José Sweerts
projectdocent Jijdebaas / Entreprenasium coördinator Entreprenasium
brk@hetvlc.nl  tel. 0297 283459 swe@hetvlc.nl  tel. 0297 283459
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