
BUSINESS CLASSErasmus 
College

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

BEN JIJ DE BESTE ONDERNEMER VAN 2030?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus CollegeJE KUNT HET OP ‘T ERASMUS.

JUNIOR



• willen gewoon lekker aan de slag

• zijn doorzetters

• werken zelfstandig

• zijn flexibel

• denken in oplossingen, niet in problemen

• zien mogelijkheden en kansen

Doeners pakken aan, beginnen graag in de praktijk en steken hun handen 

uit de mouwen. Ze leren liever in de praktijk dan met een boek. Deze leer-

lingen komen bij Erasmus Business Class – junior echt aan hun trekken. 

Want je kunt het op ‘t Erasmus! 

Niet leren uit een boek en afsluiten met een toets, maar eerst een plan en 

een project. Het project uitvoeren, experimenteren, oefenen. En daarna 

terugkijken: wat ging er goed? Hoe past dat binnen de theorie en welke 

kennis heb je nodig om een volgend project nog beter te laten slagen?

JUNIOR ONDERNEMERS VAN DE ERASMUS BUSINESS CLASS:

DE ERASMUS BUSINESS

CLASS IS EEN UNIEKE 
MOGELIJKHEID OM 

IDEEËN IN DE PRAKTIJK
TE BRENGEN.

• kunnen omgaan met onzekerheden

• bouwen aan hun netwerken

• willen samenwerken

• denken commercieel

• zijn doeners



In klas 1 begin je gelijk al met je eerste bedrijfje. In 10 middagen ga 

je bedenken wat jouw onderneming wordt: wat ga je verkopen, 

welke dienst kun je aanbieden? Voorbeeld? Een honden-

uitlaatservice, ouderen helpen met hun facebookaccount, 

zelf een app ontwerpen, maken en verkopen of wat je 

maar kunt bedenken. Je gaat je plan presenteren aan een 

geldschieter: hoe meer vertrouwen die in je plan heeft, 

des te hoger het bedrag van je microkrediet! En dan ga je 

echt aan de slag: reclame maken, klanten zoeken, verkopen, 

werken, ondernemen.

Misschien ga je uiteindelijk internationaal met je bedrijf: daarom krijg 

je business Engels en Wirtschaftsdeutsch. En tijdens het taaldorp voor 

Engels presenteer je al je eerste bedrijfsresultaten aan docenten en 

klasgenoten. De afsluiter is een presentatieavond voor ouders en ‘het 

bedrijfsleven’.

En in klas 2 en 3 ga je je bedrijf beter maken, uitbreiden, of gooi je het over 

een hele andere boeg. Je gaat naar de Kamer van Koophandel, langs de 

bank en kies je voor een bedrijfsexcursie naar Engeland of Duitsland. 

Uiteindelijk ga je in klas 4 havo aan de slag met een boekhoud-

examen, doe je waarschijnlijk het profiel Economie en 

Maatschappij en vormt je eigen onderneming de basis 

voor je profielwerkstuk. Je kunt meedoen met het 

IELTS (internationaal examen Engels) of het 

Goethe-programma (internationaal examen Duits). 

En daarna ligt het bedrijfsleven op je te wachten: 

want je hebt je eerste internationale 

onderneming opgezet!

HET VERLOOP VAN DE ERASMUS BUSINESS CLASS.

MEER

 INFORMATIE OVER 

HET ERASMUS? 

KIJK OP ONZE 

WEBSITE: 

ERASMUSCOLLEGE.NL



Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 

Je kan contact opnemen of mailen naar de directeur onderwijs, 

mevrouw  E. van den Hoek - evandenhoek@erasmuscollege.nl. 

Vergeet ook niet te kijken op onze website! 

Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer

T. (079) 331 92 04
E. dalton@erasmuscollege.nl
W. erasmuscollege.nl

SCHRIJF JE IN!

DOENER

BESLISSER

BESCHOUWER

DENKER

ervaren

begrijpen

experimenteren observeren


