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Ondernemend leren
op het Hondsrug College

Voor mavo, havo en vwo

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

Inhoudsopgave

Ondernemend leren
Ben jij iemand die graag leert door dingen te doen? Die events organiseert en
die leuke, creatieve ideeën heeft en deze kan omzetten naar de praktijk? Heb
je een brede belangstelling voor wat er gebeurt in de maatschappij? Vraag je je
wel eens af wat jij voor de samenleving of je omgeving kan betekenen? Vind je
het leuk om actief te zijn op het gebieden als cultuur, (sociale) media, economie,
onderwijs. En loop je rond met grootse plannen voor het oprichten van een
eigen bedrijf(je)? Of heb je er al een? Dan kan onze School voor Ondernemend
Leren (SOL) aan het Hondsrug College wel eens iets voor jou zijn!

Het Hondsrug College heeft enige jaren terug
als eerste in Nederland het Ondernemend Leren
(toen nog onder een andere naam) ingevoerd.
Daarbij gaat het om betekenisvol onderwijs,
waarbij je leert door zaken te durven en te doen.
En dat je weet waarom je bepaalde dingen doet
en waarom deze van belang zijn, want je hebt ze
zelf uitgekozen en gepland. Ondernemen doe je
bijvoorbeeld door een theateravond te organiseren, of door een (digitale) marketingcampagne
voor een organisatie uit de buurt te bedenken en
uit te voeren. Of door je eigen project of bedrijf
te starten. Daardoor leer je andere zaken en ga je

op een andere manier te werk dan bij je ‘gewone’
schoolwerk. Je leert onder meer om doelgericht
te werken, hoe je moet doorzetten en hoe je
obstakels en hindernissen kunt overwinnen.
Je ontwikkelt planningsvaardigheden en, o zo
belangrijk, je leert reflecteren op je eigen manier
van leren en functioneren. En soms verdien je
er ook nog geld mee; voor een maatschappelijk
doel of misschien voor een gemeenschappelijke
reis.
Het Hondsrug College:
Als eerste ondernemend leren!
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Ontdek en ontwikkel jezelf

Groepsprojecten
Je leert ook goed samen te werken met andere leerlingen. In teamverband

Je ontdekt veel over jezelf: waar liggen je
valkuilen en wat is jouw kracht? Dit zijn
allemaal vaardigheden die in de toekomst
van groot belang zullen blijken te zijn.
Ook zullen ze bij andere vakken goed
van pas komen en er aan bijdragen om je
schooltijd nog leuker en nuttiger te laten

zijn. In de evaluaties wordt voor en door
iedereen individueel gereflecteerd op de
gestelde leerdoelen en de bereikte leereffecten. Gaandeweg wordt jou duidelijk
dat je al werkende veel leert, over de
projecten, maar ook over jezelf. Hierdoor
ontwikkel je jezelf steeds verder en krijg

je meer zelfvertrouwen. Je zult verbaasd
staan over wat je eerst heel moeilijk leek,
maar wat je uiteindelijk allemaal voor
elkaar krijgt!
Het Hondsrug College:
Ondernemend onderwijs!

werk je aan groepsprojecten.

Enige aansprekende voorbeelden van
groepsprojecten zijn de door leerlingen
georganiseerde reizen naar Berlijn, Nice,
Londen en New York. Hierbij waren de planning,
organisatie en financiering volledig in handen
van de leerlingen. Docenten van het Hondsrug
College gingen mee, maar als begeleider en niet
als (reis)leider van deze excursies. Voor elke reis
waren specifieke leerdoelen geformuleerd die
in dat project bereikt moesten worden. Zoals
bijvoorbeeld het beter leren spreken van de
taal, een veldonderzoek bij specifieke bedrijven
en natuurlijk het organiseren en financieel
afhandelen van zo’n groot project.
Het Hondsrug College:
Samen werken aan resultaat!

Werkwijze
De werkwijze binnen SOL is dat jij kunt leren op manieren en op
gebieden die zoveel mogelijk bij jouw persoon passen.
Immers, jij hebt interesses en mogelijkheden
die verschillen van die van andere leerlingen.
Wij houden daar rekening mee. En dat is slim!
Want zo ben jij gemotiveerd om meer uit jezelf
te halen.
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Bij projecten of het opzetten van een bedrijf
krijg je veel vrijheid om eigen keuzes te maken.
Of nog beter, je kunt zelf ook nieuwe projecten
bedenken, aandragen en opzetten. Je leert ook
uit te zoeken en aan te geven welke kennis en
vaardigheden je nodig hebt om een bepaald
doel te bereiken. Als die kennis binnen het

Hondsrug College aanwezig is gebruiken we die,
maar als dat niet zo is proberen we experts uit
het professionele circuit binnen te halen.
Zo valt er regelmatig iets te leren van mensen
die werken in de praktijk. Recente voorbeelden
hiervan zijn workshops van een ontwerper
van (digitale) huisstijlen en webdesign en een
expert op het gebied van businessplannen. Ook
keken we van dichtbij in de keuken van een
professionele theatermaker en -uitbater.
Het Hondsrug College:
Leren op de manier die bij jou past!
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Klaar voor de maatschappij

BOSS

Wist je dat maar liefst een kwart van alle kinderen een talentvolle

Om te kijken of jij aanleg hebt voor Ondernemend Leren kun je in de brugklas

ondernemer is? En dat is goed ook, want aan mensen die zelf iets op touw

deelnemen aan het project ‘BOSS’, waarbij ondernemende eigenschappen

kunnen zetten is grote behoefte op de Nederlandse arbeidsmarkt.

specifiek worden aangesproken en gestimuleerd.

Als je van school gaat verwacht men
grote zelfstandigheid van je, zowel
bij een studie als op de arbeidsmarkt.
Ondernemend Leren wil jou helpen
om je voor te bereiden op een flexibele
en dynamische maatschappij en wil je
helpen om zelfredzaam en proactief te
worden.

Dit willen we bij Ondernemend Leren
bereiken in nauwe relatie met de praktijk
van het maatschappelijke speelveld. We
bouwen aan een netwerk van organisaties
en mensen die kunnen ondersteunen
bij projecten, of die betekenisvolle
opdrachten kunnen aandragen.

Denk bijvoorbeeld aan ondernemers,
universiteiten, hbo- en mbo-opleidingen,
basisscholen, professionals op allerlei
gebieden en overige maatschappelijke
organisaties en overheden.
Het Hondsrug College:
Goed voorbereid op later!

Je kiest daarbij een goed doel waarvoor je
een origineel idee gaat uitvoeren samen met
anderen. Werken voor het goede doel hoeft
niet alleen om geld te gaan, het kan ook zijn dat
je helpt met het bouwen van een website, het
ontwerpen van een mooi logo of het verzinnen
van een pakkende slogan. Zo leer je hoe je een
bijdrage kunt leveren aan de samenleving.
Als het project ‘BOSS’ je goed is bevallen en je
wilt op deze manier doorgaan op het Hondsrug
College, dan kun je je opgeven voor de entreefase van Ondernemend Leren. Een geselecteerde
groep kan dan in de 2e en 3e klas van mavo/
havo/vwo zo’n vijf lesuren per week aan de
slag; in het eigen SOL-lokaal (met goede ICTvoorzieningen) en onder begeleiding van SOL-

docenten. Zo stimuleert het Hondsrug College je
om jouw mogelijkheden te ontdekken en snel te
groeien in het ontwikkelen van je talenten.
Na het behalen van je diploma heb je een
voorsprong op je leeftijdgenoten. Je kan zaken
organiseren en plannen, je bent je ervan bewust
hoe je doelen kan bereiken, wie en wat daarvoor
nodig is en je kunt verantwoordelijkheid nemen
voor je eigen leerproces. Je weet beter waar je
allemaal toe in staat bent, bent een kei geworden
in creatief denken, hebt een flinke persoonlijke
ontwikkeling doorgemaakt en weet beter wie je
bent en wat je wilt.
Het Hondsrug College:
Jouw schooltijd wordt bij ons een toptijd!

Meer weten
over ondernemend leren?
Neem dan contact op
met het Hondsrug College!
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Hondsrug College
Christelijke
scholengemeenschap
voor voortgezet onderwijs

Postadres:
Postbus 66
7800 AB Emmen
Bezoekadres:
Emmalaan 25
Emmen
T: (0591) 65 79 79
F: (0591) 61 74 69
E: info@hondsrugcollege.nl
I: www.hondsrugcollege.nl
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