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Rector wil erkenning
entreprenasiumentrepr
Marieke Kwak

Hij heeft goede hoop dat dit op den
duur lukt. ,,De officiële erkenning
van het technasium is er ook nog
niet zo lang, terwijl dat al wel tien
jaar bezig is’’, zegt Versteeg.

Het Hondsrug College begon vier
jaar geleden als eerste school van Ne-
derland met het entreprenasium op
havo/vwo. Waar het technasium de
leerlingen techniek bijbrengt, draait
het op het entreprenasium om on-
dernemen. Dat de opleiding nog niet
is erkend door het ministerie, ligt
volgens Versteeg onder meer aan
het feit dat de competenties moeilijk
te toetsen zijn. Dit gedeelte moet
nog verder worden ontwikkeld.

De leerlingen van het entreprena-
sium hebben een eigen bedrijfje of
runnen een project. ,,We brengen het

EMMEN Het entreprenasium moet
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Dat vindt rector Kees Versteeg van
het Hondsrug College in Emmen.

ondernemerschap binnen het on-
derwijs’’, zegt Versteeg. ,,Toen we
hiermee begonnen, samen met de
stichting Entreprenasium, had ik de
jonge ondernemer Ben Woldring
voor ogen. Dat is iemand die nog net
niet wordt tegengehouden door het
onderwijs. Dit soort jongens wordt
groot óndanks school en ik wil graag
dat zij groot worden dánkzij school.’’

De leerlingen van het entreprena-
sium krijgen volgens Versteeg volop
ruimte om onder schooltijd hun on-
derneming te runnen. ,,Waarom zou
je vier uur wiskunde volgen als je het
na één uur ook snapt? Alles gaat na-

tuurlijk in overleg met de docenten.
Voor hen is het ook best wennen, om
de regie neer te leggen bij de leerlin-
gen.’’ Niet elke scholier kan de vrij-
heid aan. ,,Een aantal kinderen lijkt
het heel wat om de klas uit te gaan en
iets anders te gaan doen, maar laten
het dan versloffen. Dat moeten we
niet hebben.’’

Het Hondsrug College heeft vijftig
entreprenasium-leerlingen, ver-
deeld over vier leerjaren. Volgens
Versteeg past de opleiding goed in de
huidige maatschappij. ,,Het onder-
wijs leidt leerlingen op voor beroe-
pen, maar voor welke? De wereld
verandert snel. Het beroep waar ie-
mand nu voor leert, bestaat over een
paar jaar misschien niet meer. Daar-
om is het belangrijk dat je leerlingen
competenties bijbrengt zoals creati-
viteit en het nemen van initiatieven.
Op die manier leren zij om te gaan
met een veranderende wereld.’’

In 2010 werd het initiatief van het
Hondsrug College bekroond met de
Drentse onderwijsprijs.
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