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‘Het voelt niet als school, maar als bedrijf’
‘Willen ze ergens
iets van weten, dan
organiseren ze zelf
een masterclass’

REPORTAGE ENTREPRENASIUM

Leerlingen die ondernemer tegelijk zijn. Dat is het uitgangspunt van het
entreprenasium op het Hondsrug College in Emmen.

Marieke Kwak

H et liefst neemt hij zijn tele-
foon altijd op, zelfs in de
klas. Het zou immers een

klant kunnen zijn en die wil je als on-
dernemer niet mislopen. Het is een
opmerkelijke combinatie: Jasper Ka-
mer (16) uit Borger is mede-eigenaar
van het videoproductiebedrijf Film-
inbeeld.nl én zit nog op de middel-
bare school. Hij maakt deel uit van
de eerste lichting entreprenasium-
leerlingen van het Hondsrug College
in Emmen.

De acht pionierende havo- en
vwo’ers zijn vierdejaars. Ze hebben
allemaal een eigen bedrijfje, indivi-
dueel of samen. Het videoproductie-
bedrijf van Jasper en consorten
maakt in opdracht van scholen en
bedrijven promotiefilmpjes en live
registraties van evenementen. ,,Op
het entreprenasium leer je al op jon-
ge leeftijd presentaties te houden, te
organiseren en contacten te onder-
houden met klanten’’, vertelt Jasper.
,,Ik vind dat heel leuk. Officieel moe-
ten we onze mobiele telefoons uit
hebben in de klas, maar ik zet die van
mij op stil. Meestal loop ik even on-

gemerkt de klas uit als ik zie dat er
iemand belt voor het bedrijf.’’ Tja, je
bent ondernemer of niet.

Het ondernemen leren de scholie-
ren grotendeels zelf. Ze worden be-
geleid door een mentor, maar die
laat ze behoorlijk vrij in het bepalen
van de lesstof. ,,Lopen zij ergens te-
genaan waar ze meer over willen we-
ten, dan organiseren ze zelf master-
classes en zoeken ze iemand die over
dat onderwerp een gastcollege kan
geven’’, zegt mentor Charlotte Wes-
terman. ,,Ik weet zelf bijvoorbeeld
niets van films maken, maar ik kan
de leerlingen wel een bepaalde kant
op sturen. Ze moeten het verder
voor een groot deel zelf doen.’’

Leerlingen die de opleiding vol-
gen moeten er veel eigen tijd in ste-
ken. In de onderbouw krijgen de
scholieren nog vijf uur per week en-
treprenasium-les in plaats van ande-
re vakken als muziek en religie. In de
bovenbouw is daar geen sprake
meer van.

Het entreprenasium is niet er-
kend door het ministerie van Onder-
wijs en daarom ook geen officieel
examenvak. De leerlingen van het
entreprenasium offeren er hun stu-

diehuis-uren voor op én hun eigen
tijd.

,,Het komt er extra bij’’, zegt Rose-
marie Kloosterhuis (16) uit Emmen.
,,Maar het is zo leuk om te doen dat
je er al snel mee bezig gaat in je vrije
tijd. Als je bijvoorbeeld een keer het
eerste uur vrij bent of zo. Het voelt
niet als school en ook niet echt als
hobby; meer als werken voor je be-
drijf. Maar natuurlijk zou ik het wel
fijn vinden als het entreprenasium
officieel werd erkend en je er een re-
gulier examenvak voor kunt laten
vallen. Dat is niet verkeerd. Het
vraagt best wel wat van je op deze
manier. Wij zijn met een groep van
25 begonnen. Er zijn er nog 8 over.’’

Omdat het allemaal nog zo nieuw
is, loopt de groep geregeld tegen pro-
blemen aan. Zo kunnen ze hun be-
drijf niet inschrijven bij de Kamer
van Koophandel, omdat ze minder-
jarig zijn. Hierdoor kunnen ze ook
geen bankrekening op naam van
hun onderneming openen. ,,Maar ik
ben net bij de Rabobank geweest en
daar zeiden ze dat je wel met twee
leerlingen een gezamenlijke reke-
ning kunt openen’’, weet Brigitte
van der Tuuk (16) uit Klazienaveen
inmiddels. Zij heeft een fotografie-
bedrijf met de naam Brigrafie en is
gespecialiseerd in portretfotografie.
Een gezamenlijke bankrekening
heeft ze niet nodig voor haar een-
manszaakje, maar wel voor een an-
der project: een studiereis naar New
York. De entreprenasiasten willen
die volgend jaar gaan maken. Ze
moeten de reis zelf organiseren, de
bekostiging incluis.

,,Wij willen kennis opdoen in
Amerika’’’, vertelt Brigitte. ,,En na-
tuurlijk de stad zien. Ieder van ons
mag één ding uitkiezen waar hij
naartoe wil, voor zijn bedrijf. Zo wil
ik zelf graag een dag meelopen op de
internationale school voor fotogra-

fie.’’ ,,En wij op de Filmacademie’’,
vult Jasper aan. ,,Sowieso is New York
het hart van ondernemend Ameri-
ka. Ik denk dat we er inspirerende
ideeën opdoen. Maar eerst moeten
we het geld bij elkaar brengen. We
hebben ruim 7000 euro nodig en er
is geen budget voor vanuit school.’’
De leerlingen organiseren onder
meer een sponsordiner, oliebollen-
actie en fair. ,,We hebben nog een
jaar de tijd.’’

De vierdejaars leerlingen zoeken
eters die aan willen schuiven bij een
sponsordiner op zondag 22 juni. De
opbrengst komt ten goede aan de
reis naar New York.
Het diner wordt gehouden in hotel
Ten Cate, waar de leerlingen met
hulp van de kok een 3-gangen me-
nu bereiden. Dit menu, inclusief
welkomstdrankje, kost 37,50 euro.
Opgave is verplicht via www.entre-
prenasium.nl/sponsordiner. Er is
plek voor 80 personen.

Gezocht: eters voor New York

¬ Brigitte van der Tuuk (links), Rosemarie Kloosterhuis en Jasper Kamer zijn druk doende met de voorbereidingen voor de reis naar New York. Foto Jan Anninga


