
  
  

   

Handleiding ‘’Ondernemerschap en onderwijs’’ 
 

 

 

Investeert u in jong havo talent? 
Voor een periode tussen maart en juni zijn we op zoek naar een werkplek voor 50 gedreven 

en betrokken leerlingen.  Met onze havisten haalt u gemotiveerde en initiatiefrijke leerlingen 

in huis. We willen realiseren dat ze de theorie aan de praktijk leren te koppelen via een 

ondernemende opdracht die u ontwerpt. Wij vragen u om op 1 dag een groepje leerlingen 

van 2 a 3 personen rond te leiden, een kleine praktijk opdracht op de werkvloer uit te laten 

voeren en deze opdracht te laten presenteren aan leden van uw bedrijf. Bij de kopjes ‘’wat 

vragen we van u’’ en ‘’ontwerpeisen aan de ondernemende opdracht’’ vindt u hier concrete 

informatie over. 

Waarom een praktijkopdracht bij uw bedrijf? 
U bent onmisbaar om leerlingen een vak te laten leren en vanaf 2030 wordt 

ondernemerschap het sleutelwoord voor vaardige werknemers op de arbeidsmarkt. Daarom 

is het belangrijk dat leerlingen niet alleen binnen school maar ook buiten school in de directe 

omgeving kennis maken met de beroepspraktijk. Ervaart u de klik? Hopelijk bouwt u een 

duurzame relatie op met onze leerling zodat u later uw vacature kunt vervullen. Hopelijk 

biedt u onze leerling deze kans. Onze jeugd kan hierdoor in de regio blijven en zo gaan we 

krimp tegen. U wilt toch ook een leefbare regio houden? 



  
  

   

Wat zijn havisten voor stagiairs? 
Havisten zijn doeners met een brede interesse en een bovengemiddelde intelligentie en 

motivatie. Van onze leerlingen verwachten we dat ze nieuwsgierig zijn naar hoe dingen 

werken en dat ze graag initiatief nemen. Ze begrijpen uw uitleg en kunnen deze direct 

toepassen in de praktijk. 

Wat zoeken onze leerlingen? 
Op de havo volgen leerlingen een gekozen profiel naar gelang hun interesse en motivatie. De 

leerlingen hebben allemaal een gemeenschappelijk vak namelijk economie. Men is afkomstig 

uit de profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid 

en Natuur en Techniek. Leerlingen kiezen een bedrijf uit de sector waarin ze interesse 

hebben. Heeft uw bedrijf of organisatie betrekking op een van onderstaande sectoren? Dan 

bent u geschikt voor het laten uitvoeren van een praktijkopdracht. 

1. Zorg (wijkverpleging, bejaardenhuis, ziekenhuis, apotheek, dokter, fysiotherapie en 

gehandicaptenzorg) 

2. Water, energie en natuur 

3. Bouwnijverheid 

4. Duurzaamheid 

5. Voeding en vitaliteit 

6. Mobiliteit en ruimte 

7. Onderwijs 

8. Gemeente 

9. Techniek 

10. Productie en industrie 

Wat vragen we van u? 
Het aanbieden van 1 dag waarbij leerlingen een praktijk opdracht uitvoeren. Een begeleider 

binnen uw bedrijf of organisatie heeft de verantwoordelijkheid om de leerlingen eerst kennis 

te laten maken met het bedrijf, de praktijkopdracht met perspectief op HBO niveau uit te 

voeren en de uitkomsten te laten presenteren. In de opdracht moeten de volgende eisen zijn 

verwerkt: 

 Het groepje leerlingen moet samenwerken. Niet alleen onderling maar ook met 

mensen uit de organisatie. 

 Er moet een probleem zijn die leerlingen dienen op te lossen. Dit moet een 

levensecht probleem zijn waarmee het bedrijf heeft te maken. Misschien is er wel 

wat blijven liggen en wat nodig dient te worden uitgewerkt. Leerlingen dienen zelf te 

organiseren en het probleem te managen. 

 De leerlingen moeten proactief bezig. Er moeten vragen worden gesteld om het 

probleem te tackelen zodat men gaat communiceren. De oplossing van het probleem 

moet worden gepresenteerd aan de directie of medewerkers van het bedrijf. 



  
  

   

 De leerlingen moeten kritisch worden en verdienen feedback. Ze moeten leren of 

plannen haalbaar zijn. 

Data 
Dit kunt u af stemmen met de leerling. Als de dag maar plaatsvindt tussen 1 maart en vrijdag 

22 april. Behalve onderstaande data kunnen leerlingen niet vanwege een belangrijke 

schoolverplichting: 

 Maandag 28 maart tot en met vrijdag 1 april toetsweek havo 4 

 Vrijdag 15 april ‘’Goede vrijdag’’ 

Wat levert het u op? 
Jonge mensen hebben vaak een frisse kijk op zaken en brengen actuele kennis en nieuwe 

inzicht met zich mee. Een leerling kan een belangrijke opdracht voor u doen waar u zelf geen 

tijd voor heeft. Leerlingen wisselen daarnaast ervaringen met elkaar uit. U kunt hierdoor uw 

aantrekkingskracht vergroten. Leerlingen krijgen een mooie kans om werkervaring op te 

doen. Het is niet de bedoeling dat havo onderwijs het eindonderwijs is van onze leerling. 

Gezien hun kwaliteiten moeten ze zeker verder leren. Maar ziet u in onze leerling een 

toekomstig werknemer? Dan kunt u hem of haar aanmoedigen om na de hbo opleiding te 

komen solliciteren of kunt u een opleidingstraject op hbo niveau aanbieden via uw bedrijf of 

organisatie. 

Ontwerpeisen ondernemende opdracht 
Belangrijk is dat er door u als ondernemer en of leidinggevende in een organisatie wordt 

gedacht aan de volgende zaken bij de opdracht: 

 Bedrijf laat hbo professionals als rolmodel voor havo scholieren functioneren 

 Taken komen overeen met mbo niveau 4 

 De opdracht sluit aan bij werk- en denkniveau van de havist. Er moet verbinding zijn 

tussen theorie en praktijk 

 Elk teamlid heeft binnen de opdracht een specifieke taak (de een doet bijvoorbeeld 

de inkoop en de ander verkoop) 

 Informatie verzamelen, ordenen en interpreteren. De uitgezochte kennis kan worden 

overgedragen door pitches met digitale ondersteuning. Iets presenteren voor 

volwassenen is belangrijk 

 De opdracht moet afspraken bevatten die moeten worden nagekomen en er wordt 

gewerkt met een deadline 

 De opdracht is analytisch van aard en plannen en organiseren zijn belangrijke 

vaardigheden 

 Leerlingen analyseren problemen en komen met een oplossing. Ze kunnen logische 

conclusies trekken 

 Het is een opdracht van een middag en er moet door leerling en het bedrijf worden 

geëvalueerd en gereflecteerd.  



  
  

   

 Voorbeeld opdrachten waaraan u kunt denken…… 
 Evenement of activiteit binnen uw bedrijf of voor uw doelgroep opzetten 

 Het maken van een tijdpad 

 Procesbeschrijving maken van de organisatie 

 Rapportage maken of een mini-onderzoek 

 Een website maken 

 Ontwerpen businessplan 

 Communiceren en regelen met uw ketenpartners 

 Bestuurlijke informatievoorziening regelen. Welke medewerker heeft welke functie 

met bijbehorende taken, opleidingsniveau en protocollen 

 Een verbeterplan voor iets wat minder goed loopt in uw bedrijf of organisatie 

 Gemeente voorbeelden: bijvoorbeeld ontwerpen duurzame speeltuin, plan 

nieuwbouwwijk ontwikkelen, creëren van hufterproof sporttoestellen in het park, 

hoe krijgen we minder afval? 

 Voor MKB’: concurrentieanalyse, imago onderzoek 

 Opzetten eigen mini onderneming of nieuwe bedrijfstak 

 

Kenbaar maken van interesse en het investeren in jong havo talent 
Heeft u een dag beschikbaar en wilt u een groepje van 2 a 3 leerlingen ontvangen? Meld u 

aan via onderstaande link in te typen via uw webbrowser en dan uw contactgegevens achter 

te laten.  

https://docs.google.com/forms/d/1arvfo7q7EvMWRThUFXEylcMvc4VLceCUTH5RNf57tJk/ed

it 

Wanneer u vragen heeft kunt u contact op nemen met contactpersoon Marco Veenstra via 

mailadres: mveenstra@lauwerscollege.nl. Alvast hartelijk dank voor uw aangeboden hulp. 
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