
Verslag uitwisseling Horn - november 2017 
 
Zaterdag en Zondag 25-26 november 
Het is de laatste week van november 2017 en ja, het is bijna zover: de eerste week van het 
Start Up project gaat van start. Maar liefst vijf scholen uit evenzoveel landen gaan twee jaar 
lang samenwerken in een project met als rode draad het startend ondernemerschap. Een 
project dat inhoudelijk, organisatorisch en logistiek op zijn zachtst gezegd een hele uitdaging 
is.  
In de loop van het weekend arriveren op diverse tijdstippen vanuit diverse hoeken van 
Europa de docenten en leerlingen in Horn. Na een hartelijk ontvangst verdwijnen de 
leerlingen met hun koffertjes in de auto’s richting gastgezin waar ze de tijd krijgen om een 
beetje te wennen aan dit vreemde (en dan natte) land. 
Leerlingen brengen de rest van het weekend verschillend door: van schaatsen, tot 
familiebezoek tot een dagje Maastricht, alles hoort tot de mogelijkheden. 
 
Maandag 27 november 
Nu gaat de Start Up-week echt van start! Na een welkomswoord door Lucien Kester, de 
directeur van St. Ursula en een rondleiding door de school, is het tijd voor de ijsbreker: een 
ludieke selfie-opdracht. In groepjes of individueel gaat men samen met allerlei gekke 
attributen op de foto, een mooie kennismaking. De foto’s worden geupload en gedeeld met 
de groep. 
Na de ochtendpauze gaat men beginnen aan het project: de leerlingen gaan in groepjes een 
product bedenken: een gezonde snack die in een schoolkantine verkocht moet worden. 
Uiteraard moet hiervoor een serieus bedrijfsplan op papier gezet worden. Niet alleen moet 
een product realistisch zijn en aan bepaalde eisen voldoen, er moet ook vraag naar zijn, het 
moet betaalbaar zijn en uiteindelijk niet verliesgevend zijn. Daarnaast moet er gewerkt 
worden aan een naam voor het product, een logo, een reclameposter- of presentatie enz. 
enz. De leerlingen zijn enthousiast en gaan ijverig aan het werk. In de loop van de week zal 
op deze opdracht verder geborduurd worden. 
‘s Middags is het tijd voor ontspanning: er wordt gezumbaad in de sporthal. Leerlingen 
komen even uit hun eigen comfortzone en er worden heel wat grenzen verlegd. Een leuke, 
actieve eerste dag al met al!! 

 
 
 
Dinsdag 28 november 
Na een korte groepsevaluatie staat een 
mini-EU parlementsvergadering als 
opdracht gepland. Als ware 
commissieleden krijgen de leerlingen in 
groepjes actuele economische kwesties 
aangereikt, zoals de Brexit, waarover 
zij in debat mogen gaan. Een levendige 
discussie is het gevolg! 
Na de ochtendpauze vertrekt het 

gezelschap met de bus naar Aken. In Aken bezoeken we de Dom waar Karel de Grote 



begraven ligt. In groepjes worden we rondgeleid door een gids, die veel interessante 
verhalen weet te vertellen over de 
vroege middeleeuwen maar vooral 
over Karel de Grote, een van de 
grootste  “Europeanen” ooit . Na 
een dik uur ingespannen luisteren 
is het tijd voor ontspanning: een 
foto- en spelopdracht door het 
centrum van Aken. De Akener 
Kerstmarkt dient als decor!  De 
leerlingen vinden het prachtig! 
 
 
Woensdag 29 november 
Vandaag mogen de buitenlandse 
leerlingen kennismaken met het 
Nederlandse schoolsysteem: er 
worden lessen gevolgd in 
Nederlandse taal, muziek en tekenen. Docenten en leerlingen zijn enthousiast! 
Na deze lessen wordt er weer verder gewerkt aan het Start Up project. 
 
 
Donderdag 30 november 

Op het programma staat een bezoek aan 
onze hoofdstad, Amsterdam. Naast een 
bezoek aan het Rijksmuseum en/of Van 
Goghmuseum staat voor de middag een 
bezoek aan Start Up ondernemingen 
gepland. Helaas bellen deze ondernemers 
op het allerlaatste moment af. Hierdoor 
moet er in allerijl nog een vervangende 
activiteit geboekt worden, dit wordt een 
bezoek aan de Dungeons. Na een uurtje 
vrije tijd zit iedereen weer in de bus richting 
Horn, een natte maar wel leuke dag in 
Amsterdam achter zich latend. 
 
 
 
 

 
Vrijdag 1 december 
De laatste dag van de projectweek is alweer aangebroken! Er zal even goed hard gewerkt 
moeten worden: voor de pauze wordt het product  gepresenteerd aan de groep. De 
presentatie is uitgebreid en gaat over de gemaakte keuze, het kostenplaatje, de 



realiseerbaarheid van het product maar ook de praktische kanten als hoe moet het product 
eruit zien en waaruit bestaat het product. 
Na de pauze gaan de groepjes het product daadwerkelijk maken. De keuken van St. Ursula 
staat tot hun beschikking. 

 
 

 
 

In de lunchpauze zullen de producten geserveerd worden en vervolgens natuurlijk genuttigd 
worden. De culinaire kwaliteiten van onze leerlingen vallen beslist niet tegen! 
Aan het eind van de dag is er weer tijd voor vermaak: de leerlingen van Horn hebben een 
spellenmiddag georganiseerd. Omdat Sinterklaas inmiddels in Nederland is en zelfs stiekem 
op onze school getraceerd is, ontbreekt ook deze Goedheiligman niet op deze middag. Voor 
de buitenlandse studenten een bijzondere kennismaking met deze oer-Nederlandse  traditie 

 
 
 
 
  



Zaterdag en zondag 2 en 3 december 
Leerlingen en docenten vertrekken weer met koffers vol verhalen, ervaringen maar ook met 
stroopwafels en Amsterdamse kaasjes in hun bagage richting vliegveld. Het was een uiterst 
drukke, maar voor alles een zeer inspirerende week!!  
 

 


