Jonge Mavo Ondernemers
Vanaf het derde leerjaar vormt ondernemen op onze mavo (vmbo-t) een belangrijk geïntegreerd
onderdeel van het onderwijs. In het project Jonge Mavo Ondernemers (JMO) runnen leerlingen in
groepjes van vijf à zes personen het hele jaar een eigen bedrijf. Ze zijn hier elke week mee bezig;
leerlingen hebben vier lesuren per week het vak JMO, en daarnaast leveren ook een aantal andere
vakken een bijdrage.
Binnen JMO gaat het niet in de eerste plaats om het ondernemen zelf, maar vooral om de
vaardigheden die daarvoor nodig zijn: samenwerken, presenteren, resultaatgericht werken,
afspraken nakomen, naar elkaar luisteren en elkaar aanspreken. De leerlingen zijn zelf
verantwoordelijk voor het succes van hun eigen bedrijf. Zo maken ze op een hele realistische manier
kennis met het zakenleven. Door de brede opzet krijgen ook de leerlingen met belangstelling voor
andere sectoren dan economie volop kans om uit te blinken.
De Jonge Mavo Ondernemers hebben in het Walburg College hun eigen ruimte, de kantoortuin
(lokaal 200). Deze is uitgerust met moderne hulpmiddelen en biedt leerlingen alle ruimte om samen
te werken en te vergaderen. Tijdens het schooljaar krijgen de leerlingen de bijbehorende theorie op
een aantrekkelijke en praktische manier aangeboden.
De leerlingen volgen diverse workshops, dragen hun steentje bij aan verkoopmomenten en
marktdagen en gaan op bedrijfsbezoek.
Al in de eerste klas beginnen leerlingen op onze mavo met kleine projecten die vooruitlopen op het
vak JMO in mavo drie. Het voor de brugklas nieuwe vak economie maakt hier deel van uit. In de
tweede klas doen zij voor de vakken Nederlands en economie een groter project waarin ze zich
voorbereiden op het ‘ondernemingsjaar’ in mavo drie. Zo weten ze wat hen te wachten staat en
wordt hun nieuwsgierigheid en enthousiasme alvast geprikkeld.
Leerlingen die het ondernemersjaar afronden met een voldoende ontvangen aan het einde van de
derde klas een certificaat. Leerlingen die naast JMO nog aanvullende modules volgen via het vak
economie ontvangen na afloop van het vierde jaar het Vecon Business School Certificaat.

