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Wat je leert van deze manier van
werken aan je profielwerkstuk:
Ondernemerschap en innovatie
Een ondernemende houding helpt iedereen
in het dagelijks leven thuis en in de
maatschappij.

Creativiteit en kritisch denken
Creativiteit en kritisch denken zijn dé

Je zit nu in de bovenbouw van het havo. Wat als we jou zouden
uitdagen de koers van je eigen profielwerkstuk te bepalen, om het
meer aan te laten sluiten bij jouw talenten, passies en interesses?
Wat als we jou zouden uitdagen na te denken over de uitdagingen
waar de wereld mee worstelt? Wat als we jou zouden uitdagen een
oplossing hiervoor te bedenken? Binnenkort ga je een start maken
met het profielwerkstuk, maar dit keer ga je dit op een andere
manier doen!

vaardigheden die in onze complexe en snel
veranderende maatschappij onmisbaar zijn.

Teamwerk en levenslang leren
Je zult je leven lang moeten blijven leren,
je moeten kunnen aanpassen en werken in
diverse teams.

In het verleden werd jullie (havo 4 leerlingen) gevraagd om een hoofdvraag en diverse
deelvragen te stellen over een bepaald onderwerp binnen het kader van een vak in het
profiel dat je gekozen hebt. Vervolgens werden deze vragen beantwoord.

Tijdens het werken aan het profielwerkstuk ga je samen
brainstormen, teams vormen, experimenten uitvoeren en je

Dat gaan we anders doen.

eigen ideeën uitwerken tot oplossingen. Tijdens de diverse
workshops ga je aan de slag met de basisprincipes van
“Lean Startup”, de 21e eeuwse vaardigheden, nieuwe

Leuker, spannender en uitdagender!
Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces tijdens het startup avontuur.
Je gaat werken met de nieuwe aanpak, het ‘ondernemerschap in de klas’. In teams ga je
een startup (bedrijf) starten. Je brainstormt samen over een idee. Daar bedenk je een product
en/of dienst bij. Je wordt uitgedaagd om ‘het schoolgebouw te verlaten’ om klantenonderzoek
te doen, om te toetsen of er wel vraag is naar het door jullie bedachte product en/of dienst.

businessmodellen, het gebruik van social media, community
building en pitchen.

Je leert werken met o.a. het Business
Model Canvas, Experiment Board en Value
Proposition Canvas. De diverse schoolvakken
worden gekoppeld aan het “Ondernemerschap
in de Klas” programma.

Je gaat social media op een andere, zakelijke manier gebruiken, een probleem definiëren,
minimum levensvatbare producten bouwen en de aannames valideren waarop je idee

Beoordeling:

is gebaseerd. Uiteindelijk ga je jouw startup idee pitchen voor een jury van ondernemers tijdens

Zowel het proces als het product/dienst wordt beoordeeld.

de Demo Day!

Deze beoordeling telt mee binnen het ‘combinatiecijfer’.

‘Ondernemerschap in de klas’

Let’s Startup!
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