
 

Even voorstellen! 
 
Vorig jaar zijn de vrienden van het CCC op een voortvarende manier verbonden door Rogier Tiel 
Groenestege. Ik heb van hem het stokje overgenomen, en samen delen wij de drive om een brug te slaan 
tussen onderwijs en ondernemerschap.  
 
Waarom ondernemerschap binnen het onderwijs? Ik vind dat een ondernemende houding alle kwaliteiten 
bevat om niet alleen een succesvolle leerling en student te zijn, maar ook om een actieve en waardevolle 
bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Het betekent voor mij dat je zelf de regie pakt en initiatief 
neemt, knelpunten oplost en verbeteringen aanbrengt. Dat je nieuwsgierig bent, mogelijkheden ziet, erop 
uittrekt en je steentje wilt bijdragen. En deze kwaliteiten gelden overal. In Nederland, in Europa, in de wereld.  
 
Ondernemerschap wereldwijd 
Om het mogelijk te maken voor leerlingen om dit te ervaren, hebben collega Edith Steenbergen en ik een 
pioniersreis opgezet naar ondernemersstad Bangalore in India. Ik ben erg enthousiast over uitwisselingen met 
andere culturen, omdat je zoveel leert. Over het land waar je te gast bent, over je eigen land en over jezelf. De 
leerlingen uit 5 vwo die meegingen zaten dan ook boordevol vragen: Hoe kun je handel drijven als het verkeer 
van 9 tot 9 muurvast zit? Hoe kan het dat er alleen maar Übertaxi’s rijden? En waar komt die doordringende 
vieze lucht buiten toch vandaan? Met hun buddy’s van Bangalore International Academy hadden onze 
leerlingen veel te bespreken! 
 
De brug slaan tussen onderwijs en ondernemerschap gebeurt ook volop binnen het CCC. 
De leerlingen van het International Business College (IBC) in 4 havo komen één dag in de week in hun beste 
pak naar school, om te werken aan alles wat er komt kijken bij het opzetten van een eigen bedrijf. Ik was te 
gast op hun lunch, en hoorde hoe zij enthousiast vertelden over de gemaakte businessplannen. Ook de 
leerlingen van vmbo 3 zijn bij vmbo Business actief bezig met ondernemen en lopen stage bij bedrijven in en 
rondom Zwolle. In deze nieuwsbrief geven wij u een paar prachtige voorbeelden en stellen de coördinatoren 
van het International Business College en vmbo Business zich aan u voor.  
 
Netwerkbijeenkomst 
Binnenkort organiseert het CCC een netwerkbijeenkomst waarbij we u meer vertellen over de ondernemende 
activiteiten die op het CCC plaatsvinden en waarbij u de gelegenheid krijgt om de Vrienden van het CCC te 
ontmoeten. In de komende weken ontvangt u meer informatie over deze bijeenkomst.  
 
Wij wensen u veel leesplezier!  
 
Hartelijke groet,  
  
Ard de Graaf 
teamleider 
contactpersoon voor de Vrienden van het CCC 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

Maak kennis met het International Business College  
 
Dit schooljaar is het CCC in 4 havo gestart met het International Business College (IBC). Het 
IBC is een concept vanuit de visie van 20/80learning. Vier dagen per week volgen de 
leerlingen het reguliere havo-programma. Eén dag in de week, op donderdag,  leren de 
leerlingen binnen het International Business College alles over ondernemen en dagen wij hen 
uit om met ondernemerschap aan het werk te gaan.  
 
Om toe gelaten te worden tot het IBC hebben de leerlingen een motivatiebrief geschreven en een 
‘sollicitatiegesprek’ gehad. Dit schooljaar zijn we gestart met 18 enthousiaste leerlingen. 
 
IBC-dag 
Tijdens de IBC-dag staat ondernemendheid voorop. Het draait om creativiteit, innovatie en het 
nemen van risico’s. Dit komt onder andere tot uiting tijdens het middagprogramma wat in het teken 
staat van Junior Company. De leerlingen zetten in groepjes hun eigen bedrijf op. Het 
ochtendprogramma is vaak ter ondersteuning hiervan. Zo krijgen ze boekhouden, maar staat ook 
business English en Duits, presenteren en communicatie op het programma. In januari zijn we 
gestart om op de Agile/Scrum manier te werken aan de Junior Companies. Met deze manier van 
werken helpen we de leerlingen focussen op het doel en bevorderen we de samenwerking. 
 
Naast deze activiteiten gaan de leerlingen 4 keer per jaar op stage, doen we bedrijfsbezoeken, 
ontvangen we gastdocenten en organiseren de leerlingen diverse activiteiten. Zo hebben ze een 
lunch georganiseerd voor docenten en stagebegeleiders en zijn ze actief in de voorlichting naar 
nieuwe leerlingen. 
 
Meer weten? 
Het IBC is altijd op zoek naar gastdocenten of interessante bedrijven die we kunnen bezoeken. Wilt 
u meer informatie over het International Business College dan kunt u contact opnemen met Sandra 
Wittendorp, docent economie en projectleider IBC (swittendorp@hetccc.nl). 
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International Business College: stage bij BMC 
Door: Marijke Barthmuss en Bart Katoele 

 
‘School had voor ons een stage geregeld bij BMC Advies in Apeldoorn. Op de stagedag hadden we 
om 7:45 uur met onze stagebegeleider afgesproken bij het station Zwolle om met hem mee te kunnen 
rijden. Zelf woonde hij namelijk ook in Zwolle. Tijdens onze reis hebben we gepraat over hoe we naar 
onze stage uitkeken, wat we die dag gingen doen en nog meer willekeurige onderwerpen. We stonden 
een lange tijd in de file waardoor we later aankwamen dan we verwachtten. Dat maakte niet uit, omdat 
onze stagebegeleider zelf over zijn agenda beslist en ons programma ook niet in de war kwam, want 
er was genoeg tijd voor ingepland.  
 
Toen we bij BMC arriveerden kwamen we bij een locatie die we anders hadden verwacht. Op Google 
stond nog een foto van het oude gebouw (voor de crisis). Nu kwamen we in een gebouw met andere 
bedrijven erin.  
 
Op onze verdieping kwamen we bij een hele luchtige, rustig ingerichte kantine. Dit was anders dan we 
verwacht hadden, want we dachten dat het heel zakelijk zou zijn. Toen zijn we naar de zaal gelopen, 
waar wij die dag mochten zitten. Onze stagebegeleider heeft uitgelegd hoe het bedrijf in elkaar zit. 
Nadat hij dat had gedaan, zijn we naar de andere locatie gegaan, waar we met Dorinta spraken van 
de commerciële binnendienst. Dorinta ging over de agenda en het leggen en behouden van contacten 
met de klanten. Dorinta had een enorm doorzettingsvermogen en we konden ook zien dat ze echt 
plezier had in haar werk.  
 
Na ons gesprek met Dorinta gingen we weer terug naar onze eerste locatie waar we met Merlijn 
spraken. Merlijn gaat over de personeelszaken. Merlijn werkt 2 maanden bij BMC en volgde een 
aangepaste training. Merlijn is verantwoordelijk voor onder andere het adviseren van de BU, 
deelnemen in de ondernemingsraad, nieuwe initiatieven, ziekte en verzuim.  
Nadat we onze gesprekken hadden gehad, mochten we in de zaal werken aan onze eindopdrachten 
en daarna gingen we naar huis. 
 
Je merkt heel erg dat in dit bedrijf de werksfeer heel positief is. Het is klant-, maar ook medewerker- 
gericht. Er is een open relaxte sfeer en iedereen zet zich in voor het werk. Ook is de werksfeer erg 
toegankelijk. We hebben veel geleerd van deze dag. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat 
medewerkers die vooral buiten het bedrijf werken ongeveer 3 tot 5 jaar bij BMC blijven werken, terwijl 
de mensen die binnen werken veel langer blijven werken. Het werkklimaat in dit bedrijf is hard werken, 
maar wel met enthousiaste mensen om je heen.  
 
We vonden dit een hele leuke, leerzame dag. Deze keer hebben we veel gezien wat er binnen het 
bedrijf gebeurt, maar de volgende keer wilt onze stagebegeleider ons graag meenemen naar de 
activiteiten buiten het bedrijf. 
 
We kijken alweer uit naar de  
volgende keer! 

 



 

Vmbo Business: de focus op ondernemen 
 
Ondernemersvaardigheden worden steeds belangrijker voor onze leerlingen die later hun weg 
moeten vinden in een veranderde arbeidsmarkt. De uitdaging voor vmbo Business is dan ook 
om leerlingen te begeleiden bij het ontwikkelen van belangrijke ondernemersvaardigheden, 
zoals creativiteit, doorzettingsvermogen, leiderschap en zelfstandigheid. Dit schooljaar zijn 42 
enthousiaste vmbo-tl-leerlingen met vmbo Business gestart. Deze businessleerlingen van klas 
3 vmbo-tl zijn een dag in de week bezig met ondernemerschap. 
 
Vmbo Business biedt de leerlingen een afwisselend en praktijkgericht programma. Een deel van de 
dag zijn zij bezig met ondernemen. Zo starten zij dit schooljaar een junior company waarin ze alle 
fases doorlopen van de opstart van het bedrijf tot de liquidatie daarvan. Opvallend is hoeveel durf 
onze leerlingen tonen. Zij kiezen niet voor de makkelijke weg, maar gaan voor uitdagende producten 
die in samenwerking met bedrijven ontwikkeld worden.  
 
Het runnen van de junior company wordt ondersteund door verschillende lessen, gastlessen en 
excursies. Bij het vak Skills leren zij bijvoorbeeld vaardigheden, zoals presenteren en communiceren, 
maar zij krijgen ook psychologie. Daarnaast gaan de leerlingen twee dagen per jaar op stage bij 
bedrijven. Op deze manier kunnen zij zich oriënteren op beroepen en werkzaamheden. 
 
 
 

 



  

 

Vmbo Business Challenge 2017 
 
De afgelopen maanden stonden voor de CCC-leerlingen uit de vmbo Business-stroom in het 
teken van het opzetten van een eigen bedrijf. Eind januari was het moment om de bedrijven te 
pitchen en startkapitaal te verwerven. Dit deden de ondernemers in spe tijdens een heuse 
business challenge. Het werd een groot succes waarbij de bedrijven met veel enthousiasme 
werden gepresenteerd en er veel aandelen werden verkocht.  
 
De vmbo Business leerlingen van het Carolus Clusius College hebben hard gewerkt aan de oprichting 
van hun bedrijven, ook wel Junior Companies genoemd. In totaal zijn er zeven bedrijven opgericht. 
Ieder bedrijf heeft een nieuw product ontwikkeld dat zij de komende maanden in de markt gaan zetten. 
Om de bedrijven ook daadwerkelijk te starten is startkapitaal nodig. Tijdens de business challenge 
kregen de leerlingen de kans om door middel van een korte presentatie het publiek, dat bestond uit 
familie, kennissen en docenten, te overtuigen van het product en het ondernemersplan. Na afloop van 
de presentaties kon het publiek aandelen kopen bij de bedrijven. 
 
Jury 
De ondernemersplannen en de presentaties werden tijdens de business challenge beoordeeld door 
een jury, bestaande uit ondernemers vanuit het Zwolse bedrijfsleven. De jury was vol lof over het 
grote enthousiasme van de leerlingen en de kwaliteit van de presentaties. 
 
Xhiro 
Junior Company Xhiro werd de winnaar van de business challenge. De ondernemers van Xhiro 
bedachten een product waarin koptelefoonoortjes vastgeklikt en eenvoudig opgerold kunnen worden, 
zodat deze niet in de knoop raken. De leerlingen hebben bij de ontwikkeling van het product  
samenwerking gezocht met het Deltion College en met behulp van een 3D-printer een prototype 
ontwikkeld. De jury prees de ondernemers voor de kwaliteit van de presentatie en het goed 
doordachte ondernemersplan. Xhiro staat onder leiding van de leerlingen Nesrin Soy, Tess de Ree, 
Noa Walinga, Thijs van het Bolscher, Verelin Scholten en Jeroen Bosgraaf. Binnenkort gaat het 
bedrijf, net als de andere Junior Companies, het product op de markt brengen met het opgehaalde 
startkapitaal. 

 
 



 

Help het onderwijs te verrijken 
 
Wilt u ons helpen het onderwijs te verrijken door het geven van een gastcollege, het 
faciliteren van een bedrijfsbezoek of door het aanbieden van een tweedaagse stage? 
Neemt u dan contact op met Jack Lawerman, contactpersoon bedrijven van vmbo 
Business, via jlawerman@hetccc.nl. 

 

Mogen wij u voorstellen:  
Jack Lawerman, contactpersoon bedrijven 
vmbo Business 
 
‘Mijn naam is Jack Lawerman. Vanuit vmbo Business ben 
ik verantwoordelijk voor het leggen van contacten met 
bedrijven en personen waarmee we de samenwerking aan 
kunnen gaan om het onderwijs te verrijken op het gebied 
van ondernemerschap.  
 
Ik vind het belangrijk dat onze leerlingen leren wat het 
opzetten van een bedrijf inhoudt en wat daar bij komt 
kijken. Dit is van onschatbare waarde voor hun latere 
loopbaan, of ze nu wel of niet ondernemer worden.  
 
Ik houd van rechtstreeks eerlijk contact, dit druk ik mijn 
leerlingen ook altijd op het hart. Fouten maken mag, maar 
kom er wel eerlijk voor uit. Op deze manier wil ik ook het 
contact met u leggen. Ik hoop dat we met elkaar een mooie 
samenwerking aan kunnen gaan.’ 
 
 
 


