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ONDERNEMEND ONDERWIJS
Ondernemende medewerkers die kansen zien, creëren en benutten! Daar zijn bedrijven en
instellingen naar op zoek. Om je hier goed op voor te bereiden, besteden we in ons
onderwijs veel aandacht aan ondernemendheid en ondernemerschap. Met ons
ondernemende onderwijs maken wij van jou een echt ondernemend type!
Ook als je ervan droomt om eigen baas te worden of je eigen bedrijf al runt en dit wil
combineren met een mbo-opleiding zit je goed bij het Graafschap College! Naast je
opleiding kun je deelnemen aan activiteiten, zoals de jaarlijkse Euregionale Business Jump,
en leren we je de kneepjes van het ondernemersvak. Onze Top Ondernemers Regeling
(TOR) biedt mogelijkheden om een mbo-opleiding te combineren met het starten of
runnen van een eigen bedrijf. Lees meer in deze folder!

TOP ONDERNEMERS REGELING: COMBINEER JE
OPLEIDING MET JE EIGEN BEDRIJF!
Volg je een opleiding bij het Graafschap College en run je daarnaast een eigen bedrijf? Dan
kom je mogelijk in aanmerking voor de Top Ondernemers Regeling (TOR)*. Deze regeling
maakt het makkelijker om studie en werk te combineren. Hoe? Dat hangt ervan af.
Samen met jou bekijken we wat je nodig hebt. Zo kan je lesrooster worden aangepast,
kun je vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken (niet voor examens) en kunnen er
aanpassingen worden gedaan met betrekking tot je stage. Heb je vragen over de TOR?
Dan kun je terecht bij het Ondernemersplein: via a.durinck@graafschapcollege.nl.
* Om in aanmerking te komen voor de TOR moet je:
•
•
•

ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of dat binnenkort gaan doen
een ondernemersplan hebben of gaan schrijven
een reële kans op omzet hebben (richtlijn € 5.000,-.)

GOED IDEE VOOR EEN EIGEN ONDERNEMING? DOE
MEE AAN DE EUREGIONALE BUSINESS JUMP!
Ben je een ondernemend type mét een goed idee? Droom je van je eigen bedrijf, maar
weet je niet waar je moet beginnen? Wil je leren hoe je van je eigen onderneming een
succes maakt? Als Graafschap College bieden we onze studenten een geweldige kans:
gratis deelname aan de Euregionale Business Jump*!

Nederlandse en Duitse studenten
De Euregionale Business Jump organiseren we ieder jaar voor studenten van het
Graafschap College, maar ook studenten van Duitse Berufskollegs nemen deel. Tijdens
de Business Jump helpen we je om jouw goede ideeën verder uit te werken. Daarvoor
trekken we alles uit de kast!

Tips van succesvolle ondernemers én een buddy
Succesvolle Nederlandse en Duitse ondernemers leren je tijdens verschillende workshops
hoe je van je eigen bedrijf een succes maakt. Ook ga je aan de slag met een
ondernemersplan, de USP’s (Unique Selling Points) van jouw onderneming, marketing,
het uitwerken van bedrijfsprocessen en de financiële zaken waar je als ondernemer mee
te maken krijgt. Je gaat alleen of in kleine groepjes aan de slag. Iedere deelnemer aan de
Business Jump krijgt een buddy. De buddy is ondernemer en is er om jou te helpen met
het uitwerken van je ideeën!

Winnaar
Ieder jaar wordt er zowel een Nederlandse als Duitse winnaar van de Euregionale
Business Jump gekozen. De winnaars krijgen na afloop van de Business Jump extra
ondersteuning van FLOX in Doetinchem (het Centrum voor Jong Ondernemen)
om hun plannen verder uit te werken.

Deze studenten wonnen de Business Jump:
Met zijn idee voor een senioren activiteitendienst won Florian
Berisha, student (Junior) accountmanager, de Business Jump.
De jury vond zijn idee geweldig!
De Nederlandse studenten Sem Visser, Thijs Vriezen en Rob
Hesseling bedachten een flexibel stopcontact en wonnen daarmee de Business Jump. “We vinden het ontzettend leuk dat we
hebben gewonnen. De workshops waren leuk én informatief. Het
was goed dat we een prototype van ons flexibele stopcontact
hadden gemaakt. Zo kreeg de jury een goed beeld”, vertellen de
studenten.
Lucas Görtz, een Duitse student, won met zijn idee voor een
draadloos oplaadpunt voor je mobiel en laptop in bureaubladen.
“Je hebt een duidelijk doel en goede commerciële mogelijkheden
op de langere termijn”, aldus de jury van de Business Jump over
het idee van student Sport en bewegen Annika Legebeke. Ze wil
een kitesurfschool speciaal voor vrouwen openen.

