PROFESSIONALS

YOUNG PROFESSIONALS
Na de herfstvakantie starten wij op de dinsdagen
met het Young Professionals programma.
Het doel van dit programma is om jullie op een meer
structurele wijze de mogelijkheid te
bieden om gedurende het schooljaar een expert te
worden binnen vier thema's die een
verlengde vormen van de verschillende profielen. Op
de dinsdagen kunnen jullie kiezen uit onderstaande
thema's:
Jonge ondernemers
Jonge culturelen
Jonge onderzoekers
Jonge sporters
Het programma wordt aangeboden in drie periodes van ongeveer 6 weken. De
bedoeling is om een heel schooljaar lang dit thema te blijven volgen. Wanneer je dat
gedaan hebt krijg je aan het einde een " bewijs van expertise". Maar het is ook mogelijk
om binnen een schooljaar een module uit een ander thema te volgen. Je krijgt dan niet
het officiële bewijs, maar wel een certificaat .

GEZOCHT: JONGE CULTURELEN
Voor wie?
'JONGE CULTURELEN' is vooral geschikt voor leerlingen die:
• Geïnteresseerd zijn in cultuur
• Kunstzinnig zijn
• Creatief zijn

POP-UP-ART
Op verschillende plekken in Hoofddorp zijn plotseling allerlei prachtige kunstwerken verschenen.
Niemand weet hoe het er is gekomen! Niemand weet wie de kunstenaars zijn!
Het is Pop-Up-Art!
We beginnen met een fietstocht. Wat zijn mooie plekken voor een kunstwerk? Wat voor kunst
past daar? Realistisch, abstract, humoristisch, protest, reliëf, 3D?
Daarna aan we aan de slag in het kunstlokaal. Iedereen werkt aan zijn/haar eigen kunstwerk.
Sommige misschien samen. De een met hout, de ander met metaal, klei of gips. Alles kan en
mag.
En dan… komt het officiële moment. We gaan het plaatsen. Je eigen werk in de openbare ruimte!
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GEZOCHT: JONGE ONDERNEMERS
Voor wie?
Straks sta je als 3e klasser voor de keuze welk profiel je moet gaan
kiezen. Wordt het onderzoek/techniek/gezondheid, cultuur/kunst,
sport/bewegen of zoek je het meer in de ondernemende hoek.
Ongetwijfeld veroorzaakt dat keuzestress. Met het volgen van de
module ‘Jonge Ondernemers’ proberen we je te helpen bij deze
keuze.
Heb je die keuze al gemaakt en zit je inmiddels in de bovenbouw
(4/5 Havo of 4/5/6 VWO) dan is ons ‘Jonge Ondernemers’-aanbod
mogelijk ook iets voor jou als je iets hebt met (zelf) ondernemen en
extra uitdagingen zoekt
praktisch bezig wilt zijn
wilt ervaren of ondernemerschap iets voor je is
ondernemerschap als een uitdaging ziet
extra voorbereid wilt starten met een vervolgopleiding in een (bedrijfs-)economische richting.
In deze YoPro-uren ontwikkel je zo een ondernemende houding: creatief en flexibel, met
financieel inzicht, met doorzettingsvermogen en denkend vanuit oplossingen. Dat zijn
eigenschappen die niet alleen van pas komen als ondernemer, maar ook in loondienst.

Wat gaan we doen?
Vooral voor de leerlingen in het 3e leerjaar bieden we een introductie op ‘ondernemen’ aan.
We besteden aandacht aan ‘het opzetten van je eigen onderneming’, het ontwikkelen van je
eigen product’, ‘marketing van je product’ (reclame) door het maken van reclamemateriaal (via
Publisher van Office 365) en een eigen website. Alles is erop gericht om jou kennis te laten
maken met zoveel mogelijk aspecten van ondernemerschap/bedrijfseconomie; één van de
keuzevakken in het EM-profiel.

Wil je iets meer?...........
Dan is er voor bovenbouw-leerlingen ook een aantal serieuze, erkende ‘cursussen’.
Met ‘Basiskennis Boekhouden’, ‘Basiskennis Ondernemerschap’ en ‘Basiskennis Calculatie’
creëer je je eigen vliegende start van jouw business. Heb je deze opleidingen met succes
afgerond (met een officieel erkend examen) dan ontvang je ook de daarbij behorende officiële
certificaten. Combinaties van deze certificaten kan dan zelfs leiden tot diploma’s als
‘Financieel Assistent’ en ‘Financieel Ondernemer’. Met deze diploma’s heb je dan vaak al je
eerste studiepunten (vrijstellingen) gehaald voor HBO/Universiteit.
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Start je eigen onderneming
Begeleiders: dhr. Basekin, dhr. Roukes

Gedurende een aantal weken helpen we je op weg bij het starten
van je eigen bedrijf en/of het ontwikkelen van je eigen product.
Er wordt daarbij aandacht besteed aan (een beetje) theorie,
maar vooral aan praktische zaken, zoals ‘inschrijven bij de
Kamer van Koophandel’, financiering = ‘hoe kom je aan geld
voor je bedrijf’, marketing = ‘hoe maak je reclame’, ‘hoe maak ik
folders/visitekaartjes’ en kan je bijvoorbeeld een eigen website of webshop maken.
Daarnaast willen we je ook de mogelijkheid bieden om je ondernemersvaardigheden te testen
door een Business Game en een Ondernemerschapstest te laten doen. Misschien kan je zelfs
gastlessen van ondernemers volgen en bezoeken brengen aan bedrijven uit de regio.

Bovenbouw

Basiskennis Boekhouden
Docent: dhr. Heideman

Is de introductie goed bevallen of wil je gewoon een serieus diploma
halen. Of weet je al zeker dat je ooit zelf een keer een bedrijf wil
starten en wil je dan je eigen boekhouding doen? Of, wil je inzicht
opbouwen over de financiën van een bedrijf, kies dan voor
Basiskennis Boekhouden (BKB®). Deze opleiding bied je de kennis
van en inzicht in boekhouden. Je legt het examen voor het
Associatiediploma Basiskennis Boekhouden online af op een door
jezelf gekozen moment en locatie.

Bovenbouw

Basiskennis Ondernemerschap
Docent: dhr. Roukes

In Nederland zijn er steeds meer ondernemers, zelfstandigen die een eigen bedrijf runnen.
Wil je dus (na de introductie) meer doen met ‘ondernemen’,
kies dan voor Basiskennis Ondernemerschap. Deze officiële
cursus laat je kennismaken met de meest voorkomende
facetten van ondernemerschap. Het is ook mogelijk om online
het examen voor het Associatiediploma Basiskennis
Ondernemerschap (BKO®) af te leggen. Voltooi je ook het
examen voor Associatiediploma Basiskennis Boekhouden
(BKB®), dan ontvang je zelfs het diploma Financieel
Ondernemer.

Bovenbouw

Basiskennis Calculatie
Docent: dhr. Roukes

Vind je boekhouden te veel van het goede en wil je meer op zoek naar de cijfers achter het
bedrijf, wil je graag ‘winst of verkoopprijs’ kunnen berekenen. Kortom vind je cijferwerk wel
leuk, dan is het zeer praktijkgerichte Basiskennis Calculatie echt iets voor jou. Ook hiervoor
kan je online het examen doen. In combinatie met het Associatiediploma Basiskennis
Boekhouden (BKB®) levert dit zelfs het landelijk erkende diploma Financieel Assistent op.

GEZOCHT: JONGE ONDERZOEKERS
Voor wie?
'JONGE ONDERZOEKERS' is vooral geschikt voor leerlingen die:
• extra uitdagingen zoeken
• nieuwsgierig zijn en dan op onderzoek uit willen gaan
• proefjes doen leuk vinden
• kunnen doorzetten

Geneeskunde
Weet je al zeker dat je geneeskunde wilt studeren? Of twijfel je nog? Heb je al een indruk
van de studie gekregen tijdens een open dag? En hoe goed ben je op de hoogte van de
decentrale selectie? Tijdens deze module wil ik jou attenderen op de selectieprocedure
en een inkijkje geven in de studie geneeskunde, zodat je een beter gefundeerde
studiekeuze kunt maken. Met een bepaald symptoom centraal en wat ethische
vraagstukken ga je oefenen in het "omgaan met patiënten". Net als bij de echte
decentrale selectie gaan we aan de hand van wetenschappelijke artikelen zelf een
ziektebeeld uitpluizen. Verder heb je hoorcolleges en een schriftelijke toets (waar je
gelukkig niet voor kunt zakken!). We sluiten de module af met een "rondje diensten" die
jullie gaan draaien langs een aantal patiënten.
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GEZOCHT: JONGE SPORTERS
Voor wie?
"JONGE SPORTERS" is vooral geschikt voor leerlingen die:
• Passie hebben voor sport en bewegen
• Het leuk vinden om evenementen te organiseren
• Interesse hebben in een gezonde lifestyle
Tijdens het eerste blok leer je een spel op gang brengen en aanpassen zodat het werkt. Je gaat
eerst zelf een aantal spellen doen en deze analyseren. We stellen de vraag hoe je dit spel kunt
aanpassen, of leuker maken. Dit gaan we dan uitproberen.
Na 2 lessen bedenk je je eigen spelvariant. Je bereidt je eigen spelvariant voor door middel
van een ingevulde lesvoorbereiding. In les 4 en 5 ga je je eigen spelvariant laten spelen door
medeleerlingen en deelnemen aan de spelvarianten van anderen.
40% zelf doen en 60% theorie over de spelsporten.
Tijdens het tweede blok stort je je in de wereld van EHBO & Gezondheid. Het zal gaan over
Eerste Hulp, maar ook over blessurepreventie, het maken van je eigen trainingsschema's en
voeding
Het derde blok staat in het teken van het organiseren van een obstacle run. Wat komt er
allemaal kijken bij het organiseren van een sportevenement?
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