Scholieren Regius College winnen titel beste ondernemer bij project
‘Spannend Ondernemen'
Alkmaar – Een scholierenteam van het Regius College wint bij het project Spannend
Ondernemen. De spanning liep hoog op, het werd echt spannend. De winnaars zijn
woensdagmiddag 22 april bepaald. Spannend Ondernemen is een samenwerkingsproject van
Hogeschool Inholland Alkmaar met OSG Willem Blaeu, CSG Jan Arentsz, het Petrus Canisius
College, het Stedelijk Dalton College uit Alkmaar en het Regius College uit Schagen.
Studenten, docenten en scholieren werkten de afgelopen 3 maanden met elkaar samen om een
ondernemingsplan op te stellen. Een scholierenteam van het Regius College uit Schagen won
de eerste prijs. Zij schreven het beste ondernemingsplan, met als titel: The Extend and Bend.
Nena, Chantal en Roos blonken met hun ondernemingsplan uit in originaliteit en gaven een
uitstekende presentatie. De winnaars ontvingen 500 euro.
De eerste prijswinnaars bedachten een multifunctioneel en buigbaar stopcontact: The Extend and
Bend. ‘Nena, Chantal en Roos hebben een hele goeie presentatie neergezet over een origineel nieuw
product’, aldus de jury. De meiden waren overweldigd door de eerste prijs. Chantal gaf aan: ‘die 500
euro gaan we gezamenlijk besteden tijdens onze werkweek naar Rome! Het komt heel goed van pas.’
Het winnende team heeft met veel plezier gewerkt aan het ondernemingsplan en vond het tijdens de
finalemiddag heel spannend dat zij niet wisten wanneer zij gingen presenteren. De teams werden ad
random op het podium gevraagd om te pitchen. De tweede prijs van 100 euro was voor het team van
het Petrus Canisius College: Greencharger. Een alternatieve oplader voor je smartphone die werkt via
een knijpkatsysteem. De derde prijs van 50 euro ging naar TIP van Het Stedelijk Dalton College, zij
bedachten een app met dagelijkse handige tips. De publieksprijs was voor DLW dat staat voor: ‘don’t
like wet jeans’ van het Jan Arentsz College.
Leren hoe je eigen baas kunt zijn, hoe je je eigen zaak opzet, hoe je een ondernemingsplan schrijft.
Studenten van de economieopleidingen van de hogeschool in Alkmaar hebben de afgelopen drie
maanden ruim 200 leerlingen van vijf middelbare scholen begeleid. Spannend Ondernemen is een
samenwerkingsproject van Hogeschool Inholland Alkmaar met diverse scholen uit Alkmaar en
Schagen. De Inholland-studenten hebben de leerlingen op de volgende scholen begeleid: OSG
Willem Blaeu, CSG Jan Arentsz, Petrus Canisius Lyceum, het Stedelijk Dalton College uit Alkmaar en
het Regius College uit Schagen.
Na drie maanden intensief en creatief denken, onderzoeken en schrijven bepaalden Inhollandstudenten wie er uiteindelijk naar de finale mocht. Op woensdag 22 april werden de negen beste
ondernemingsplannen uitgekozen, gemaakt door leerlingen uit 4 havo en vwo. Tijdens de finale
bepaalden de juryleden Peter Groot, directeur van THOBS career development, Dennis Engelsma,
allround ondernemer en Barry Gaal oud-student Management, Economie & Recht van Inholland en
directeur van Electropartners Heerhugowaard, wie het beste ondernemingsplan had gemaakt. De
finale werd gepresenteerd door de studenten Jeffrey Buik en Björn Bogerd.
Het project Spannend Ondernemen heeft ertoe bijgedragen dat de samenwerking tussen de
hogeschool en de middelbare scholen is verbeterd. Ook door andere vo-scholen in de regio wordt
inmiddels enthousiast gereageerd en mogelijk wordt het project volgend jaar uitgebreid.
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