
Ondernemerschap in 5 en 6 VWO 
Wil jij graag op een praktische manier met het vak bedrijfseconomie aan 

de slag? Dan is het volgende programma voor jou wellicht interessant. 

 

Business and Research College (BRC) voor leerlingen met bedrijfseconomie 
Vanaf volgend schooljaar bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het Business and Research 

College (BRC). Dit is een programma waar je anderhalf jaar intensief bezig zult zijn met het opzetten 

en draaiend houden van een eigen bedrijf. Het deelnemen aan het BRC is facultatief. Het programma 

is speciaal bedoeld voor leerlingen met het vak bedrijfseconomie die graag op een praktische en 

onderzoekende wijze aan de slag willen.  

 

Opzet 
Het is de bedoeling dat je in een groepje van drie of vier leerlingen een onderneming opzet. Hieraan 

zal iedere volledige donderdagochtend gewerkt worden. De BRC-bijeenkomsten zullen plaatsvinden 

op het Mondial College, locatie Leuvensbroek. Het Mondial College heeft sinds enkele jaren een 

speciale businessafdeling en heeft daarmee veel kennis over ondernemerschap in huis.  

Daarnaast zullen op enkele donderdagmiddagen ook workshops gehouden worden en volg je een 

periode colleges aan de HAN. Interessante sprekers uit het bedrijfsleven zullen met jullie aan de slag 

gaan over onderwerpen als marketing, omgangsvormen, netwerken, het schrijven van een 

businessplan en het uitvoeren van marktonderzoek. Daarnaast zal je minimaal drie verplichte 

avondbijeenkomsten hebben. Deze bestaan uit aandeelhoudersvergaderingen en 

netwerkbijeenkomsten van de NEC-businessvereniging. De avonden zullen ruim van tevoren worden 

aangekondigd.  

Naast de lessen worden er ook bedrijven bezocht om te kijken hoe daar alles opgezet en geregeld is. 

Zo is bijvoorbeeld Rabobank Rijk van Nijmegen mede-investeerder in het BRC. Ieder bedrijfje krijgt 

van de bank een starterslening van € 250,-. Na afloop van het project wordt de balans opgemaakt en 

zullen de aandeelhouders uitbetaald worden: er wordt dus daadwerkelijk een product in de markt 

gezet. 

Het deelnemen aan het BRC heeft het gevolg dat je de lessen op donderdagochtend zult missen. De 

in de gemiste lessen behandelde stof zal je zelfstandig moeten inhalen. Dit kan grotendeels in de DC-

uren waar je zelfstandig kunt werken.  



Deelnemende leerlingen ontvangen na afloop een officieel BRC-certificaat. Dit certificaat wordt door 

het ministerie van economische zaken verstrekt. Ook geldt de deelname aan het BRC als vervanging 

voor het in 6V te schrijven profielwerkstuk. Maar bovenal telt natuurlijk dat je vanuit de praktijk veel 

hebt geleerd over ondernemerschap. 

Deelname 
Wil je graag deelnemen aan het BRC?  Schrijf dan een motivatiebrief waarin je duidelijk maakt 

waarom je wilt deelnemen en waarom je dit project zo goed bij je vindt passen. De brief kun je 

richten aan je docent bedrijfseconomie en dient uiterlijk woensdag 17 april ingeleverd te zijn. Een 

speciale BRC-commissie zal bepalen welke leerlingen kunnen deelnemen aan het project. Bespreek 

met je ouders je overweging om deel te nemen aan het BRC. Later dit schooljaar volgt voor jou en je 

ouders een informatiebijeenkomst op het Mondial College. 

Een aantal praktische zaken bij deelname: 

 Op de dagdelen op het Mondial College is speciale kleding vereist. Zo dragen heren een 

speciale BRC stropdas en de dames een BRC sjaal. Deze stropdassen en sjaals worden door 

de organisatie geleverd. Van heren wordt verwacht dat zij een pak dragen en dames komen 

in net gekleed broekpak of rokpak. Deze kleding dien je zelf aan te schaffen. 

 Van elke leerling wordt een bijdrage gevraagd van €75,- per jaar.  

 Deelname aan het BRC start in begin 5V en eindigt medio 6V. 

 Deelname aan het BRC, plus het leveren van de nodige verslaglegging, geldt als vervanging 

voor het profielwerkstuk dat je in 6V moet schrijven. 

Vragen? 
Mocht je meer willen weten, richt je dan tot je docent Laurence van Thiel. Ben je enthousiast, twijfel 

dan niet en schrijf die motivatiebrief! Het BRC is een programma waar je met het nodige 

enthousiasme veel van kunt leren. 

 

 

 

 

Huidige deelnemers Business College 


