Entreprenasium op het Veenlanden College
Alle leerlingen van de brugklassen in Vinkeveen en B1A t/m B1D in Mijdrecht doen
mee met Jij de Baas.
Leerlingen die ondernemend genoeg zijn, mogen meedoen aan de Entreefase om
toegang te krijgen tot het Entreprenasium in de tweede klas. Hierbij is belangrijk dat
de leerling initiatief toont, creatief is en over doorzettingsvermogen beschikt.
Daarnaast is het belangrijk dat de leerling goede resultaten en een positieve
werkhouding heeft.
Entreprenasiumleerlingen kunnen in alle afdelingen van het VeenLanden College
zitten. De leerlingen uit de atheneumbrugklassen mogen ook solliciteren naar het
Entreprenasium in de tweede klas. Omdat zij het Jij de Baas project niet hebben
gevolgd zullen ze op een andere manier dienen te bewijzen dat ze ondernemend zijn.
Als de leerling de Entreefase goed heeft doorlopen, kan hij/zij in de tweede en derde
klas binnen het eigen bedrijf of projecten een eigen leerroute ontwikkelen. De leerling
volgt de lessen in de eigen klas samen met leerlingen die het Entreprenasium niet
volgen. Op eigen initiatief mogen de Entreprenasiumleerlingen onderdelen van de
normale vakken op een ondernemende manier leren. De leerling mag in overleg met
de docent onderdelen van de lesstof vervangen. Dit kan alleen zolang de leerling
goede leerresultaten heeft en een ondernemende houding (ondernemingszin) laat
zien. De lesuren die de leerling daardoor niet volgt besteedt hij/zij binnen het
Entreprenasium aan het eigen bedrijf of project.
Naast het eigen bedrijf of project volgen EP-leerlingen Masterclasses die helpen bij
hun ontwikkeling als ondernemer, gaan zij op bedrijfsbezoeken en wordt er kennis
aangeboden die noodzakelijk is om succesvol een eigen bedrijf te leiden. Dit laatste
sluit ook aan op de VECON Business school.
De activiteiten die deze leerlingen verrichten, worden vastgelegd in het portfolio en
het plusdocument bij het eindexamen. Naast een inspirerende tijd op het VeenLanden
College geeft dit een voorsprong op andere kandidaten bij vervolgopleidingen en
sollicitaties.

