Christelijk College Nassau-Veluwe

Bizz-school

„Wij krijgen ons avondeten van de slager, de brouwer en
de bakker. Niet omdat ze ons aardig vinden, maar omdat
ruilhandel hun eigenbelang dient.”
Adam Smith

Wat is de Bizz-school?
De Bizz-school is de praktijkgerichte kant
van de schoolvakken Management en
Organisatie (M&O) en economie (EC). De
theorie die je leert bij de economische
vakken ga je bij de Bizz-school
daadwerkelijk in de praktijk brengen. In
een groep van plusminus vijf leerlingen
start je een echt bedrijf, met een echt
product. Je krijgt te maken met echte
aandeelhouders en ook een echte inen verkoop. Naast samenwerken met
elkaar leer je om een echte ondernemer
te worden.
Via het programma van Jong Ondernemen
zullen we aanwezig zijn bij landelijke
evenementen en scholenwedstrijden. Je
kunt hier uiteraard ook weer proberen
jullie eigen product te verkopen of nieuwe
aandeelhouders te vinden. En natuurlijk
wil je strijden voor de titel ‘Ondernemer
van het jaar’!

Wat kan je ermee?
Wat is een Bizz-baan?
Door anderhalf jaar in teamverband te
werken leer je vaardigheden die je op
het HBO en ook in je loopbaan zeker
van pas zullen komen. Je leert hoe je
een businessplan schrijft, maakt kennis
met de marketing en financiën van een
onderneming en ontwikkelt je eigen
ondernemerschap.
Tijdens de anderhalf jaar Bizz-school zal
je veel gastsprekers voorbij zien komen.
Ook hopen we veel interessante bedrijven
te bezoeken. Daarnaast gaan we op
zoek naar coaches uit het bedrijfsleven
die jullie tips kunnen geven over je eigen
onderneming.
Met de keuze voor Bizz waan je je
eigenlijk één dagdeel in de week al op
het HBO. Even weg uit de reguliere
klassikale situatie en werken in een eigen
onderneming, eigen risico’s inschatten en
je eigen keuzes maken!

Is de Bizz-school iets voor jou?
Stond je vroeger met Koningsdag al
met een kleedje je oude speelgoed te
verkopen? Houd je er van om dingen
aan te pakken en iets in teamverband
te organiseren? Ben je geïnteresseerd in
alles wat met ondernemingen te maken
heeft en volg je het economisch nieuws?
Dan zit je bij de Bizz-school op de juiste
plek.
De Bizz-school is alleen te volgen voor
leerlingen die het E&M-profiel kiezen met
als keuzevak M&O. Dit komt omdat we bij
de vakken EC en M&O tijd vrijmaken en
deze stof in de Bizz-school behandelen.

Waar krijgt de Bizz-school een
herkenbare positie binnen de
school?
Bij de start van de Bizz-school zullen we
vaak te vinden zijn in in een computerlokaal
in de buurt van de economie lokalen.
Samen zullen we bepalen of deze opstelling
handig is voor een Bizz-school en wellicht
kunnen we de inrichting ook meer
business proof maken. Daarnaast is het de
bedoeling dat de Bizz-schooldeelnemers
tijdens bijvoorbeeld presentaties en
buitenschoolse activiteiten te herkennen
zijn als groep door het dragen van een
(mantel)pak met dezelfde stropdas of sjaal.

Wanneer kan je voor Bizz
kiezen?
In 3 Havo kan je bij de profielkeuze kiezen
voor de Bizz-school. De docenten M&O
en EC gaan de leerlingen in het voortraject
van de profielkeuze voorlichting geven. De
Bizz-school is voor jou alleen toegankelijk
als je een E&M profiel kiest met het vak
M&O. Uiteraard moet je ook aan de eisen
voor een E&M profiel voldoen.

Welke consequenties heeft het
kiezen van de Bizz-school?
Eenmaal gekozen voor de Bizz-school
kan je er bijvoorbeeld halverwege het jaar
niet meer voor kiezen om terug te gaan
naar een reguliere E&M klas. Je werkt
immers in een team in jouw eigen bedrijf
en daar kan je niet zomaar mee stoppen.
Je mag ook niet doubleren in de Bizzschool. Je zult de tweede keer 4 Havo
dan in een reguliere klas moeten volgen,
als je onverhoopt mocht doubleren.
Daarnaast vragen we een ouderbijdrage
van €100 voor de hele periode Bizzschool en moet je rekening houden met
reiskosten als we buiten Harderwijk een
hogeschool of bedrijf bezoeken. Ook
de aanschaf van bijvoorbeeld eenzelfde
stropdas komt voor rekening van de Bizzschooldeelnemer.
Voor het kunnen werken aan opdrachten
in de Bizz-school is het meebrengen van
een eigen device noodzakelijk.

Informatie
Voor meer informatie kunnen jij en/of je
ouders contact opnemen met
• mw. L.P. Fieten (l.fieten@ccnv.nl)
projectcoördinator Bizz-school CCNV
• mw. H. Boeve,
afdelingsleider havo 2/3,
h.boeve@ccnv.nl
• mw. L. Winters,
afdelingsleider havo 4/5,
l.winters@ccnv.nl
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