Mijn naam is Romy Dieterman en ik studeer
Social Work aan Avans Hogeschool in Den
Bosch. De laatste jaren heb ik me verdiept in
verschillende aspecten van het sociaal werk,
met name de psychiatrie: een interessante én
leerzame wereld. De komende maanden ga ik
afstuderen en ben ik begonnen als
studentmedewerker bij Ondernemend
Onderwijs.
Ik ga me bezighouden met het organiseren van
een pilot hackathon met als hoofdonderwerp
gelijke kansen voor alle jongeren, die in mei
plaats gaat vinden. Waarom een pilot hackathon?
In november wordt er een grote hackathon
georganiseerd en om die zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen, ga ik kijken wat hier allemaal voor
nodig is. Het doel ‘de ondernemende kwaliteiten
bij alle leerlingen via het onderwijs te stimuleren
en bevorderen’ vind ik een mooi doel en dat is
iets waar ik me graag voor wil inzetten deze
komende maanden. Het feit dat niet ieder kind
een eerlijke kans krijgt met betrekking tot het
onderwijs, is iets waar ik voorheen niet echt over
nadacht, maar wat toch wel echt een probleem is
en waarbij ik dus graag een bijdrage zou willen
leveren aan verandering. Iedere leerling verdient
een kans. Dat is ook iets wat ik als sociaal werker
altijd zal overbrengen; iedereen verdient een
kans, waar je ook vandaan komt. Naast dat ik bij
Ondernemend Onderwijs ga afstuderen, ben ik
ervan overtuigd dat ik mezelf op persoonlijk en
professioneel gebied kan verbreden en
ontwikkelen als studentmedewerker. Het lijkt me
interessant en heel leuk om mijn ondernemende
kant meer te ontdekken, om nieuwe mensen te
leren kennen en om misschien wel écht
verandering te zien binnen de gelijke kansen in
het onderwijs.

Mijn naam is Annabelle Hoogakker. Ik studeer
aan de pabo (Fontys) in Den Bosch. Op dit
moment volg ik de minor ‘Engels in het
basisonderwijs’ en vanaf april de minor ‘Het
jonge kind’. In mijn vrije tijd werk ik bij een
slagerij. Daarnaast sport ik een aantal keer in
de week en geniet ik van het bourgondische
leven met mijn vriend en vriendinnengroep.
Carnaval is echt mijn toppunt van het jaar
maar een goede skivakantie kan ik ook erg
genieten.
Het afgelopen half jaar heb ik als student
deelgenomen aan de profilering op de pabo en
gewerkt als student medewerker bij OO ‘sH.
Hierin heb ik gemerkt dat de profilering meer
leeropbrengsten kan bieden voor alle studenten
van de pabo. Het aankomende half jaar ga ik mij
verdiepen in de profilering op de pabo en de
studenten helpen om hun eigen netwerk op te
bouwen en hen de belangen hiervan in te laten
zien. Mijn eigen netwerk is het afgelopen half jaar
gegroeid door samen te werken met Techniek
Nederland, een netwerkbijeenkomst te
organiseren en mee te helpen bij verschillende
andere projecten. Het komende half jaar hoop ik
mijn netwerk verder te verbreden op diverse
gebieden.

Ook mag je mij Cas noemen! Ik ben 23 jaar en
woonachtig in Zevenaar, Gelderland. Na mijn
opleiding Human Technology op het Mbo ben
ik gestart met de opleiding Business
Innovation op het Avans in ’s-Hertogenbosch.
Dit sloot namelijk heel erg aan op wat ik leuk
vind en waar ook mijn passie ligt. Dingen
creëren en het helpen van mensen /groepen
/bedrijven. Nu probeer ik ook mijn passie en
kennis toe te passen bij een vraagstuk wat
speelt voor Ondernemend Onderwijs!
Tijdens mijn opleidingen kwam ik erachter dat ik
het voornamelijk heel leuk vind om mensen te
helpen door dingen voor ze te maken. Dingen
waarmee ze gemakkelijk door hun leven kunnen
of waarmee ze een stap verder kunnen gaan.
Daarnaast ging er in mij ook wel het
ondernemende hart branden en zie ik mijzelf
later een onderneming hebben waarbij ik
aanpassingen kan maken voor mensen. Deze link
tussen Mensen helpen en ondernemen, bracht
me bij de opleiding Business Innovation.Nu ik in
het 2e leerjaar zit van Business innovation zocht
ik samen met mijn duo-partner (Nick van
Wanrooij) een stage waarbij wij onze kennis
nieuwe manieren kunnen vinden waarbij we
vraagstukken mee kunnen oplossen. Via een
docent op Avans werd een oproep gedaan om
studentmedewerker te worden voor
Ondernemend Onderwijs. Na onderzoek te doen
zagen ik en Nick hier veel mogelijkheden en
hebben wij samen een mooie innovatie vraag
kunnen formuleren voor Ondernemend
onderwijs!

Ik ben Dorieke Houthuijzen, derdejaars
student op de pabo in Den Bosch en sinds
september werkzaam als student medewerker
bij Ondernemend Onderwijs 'sH. Mijn passie is
om een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van kinderen. Daarom houd ik
me graag bezig met het ontwerpen en leveren
van goed onderwijs.
Ik vind het interessant met anderen in gesprek te
gaan over de kwaliteit en innovatie van onderwijs.
Graag denk ik mee aan initiatieven die dit
bewerkstelligen. OO is bij vele van dit soort
initiatieven in Den Bosch betrokken. Daarvan wil
ik graag leren en hier ook mijn steentje aan
bijdragen. Het afgelopen half jaar heb ik me, naar
aanleiding van de pabo-profilering,
beziggehouden met meer techniek in het
onderwijs. Ik heb een inspiratievideo gemaakt en
ben bezig met het uitbrengen van een bestand
waarin leerkrachten ondersteund kunnen
worden in het geven van techniekonderwijs. Het
komend half jaar wil ik dit nog verder uitbreiden.

Hey, ik ben Nick van Wanrooij. Ik ben 22 jaar
oud en volg op dit moment mijn tweede jaar
van de opleiding Business Innovation op het
Avans in Den Bosch. Het komende half jaar ga
ik met veel enthousiasme beginnen aan mijn
stage als studentmedewerker bij
Ondernemend Onderwijs!
Voordat ik deze opleiding ben gaan volgen heb ik
3 jaar sales gestudeerd op De Rooi Pannen in
Tilburg. Echter was de verkoop wereld niet voor
mij weggelegd, en sprak het mij ook niet zo aan.
Na het afronden van deze opleiding ben ik gaan
kijken wat ik echt leuk vind. Hieruit kwam
tevoorschijn dat ik vooral het ontdekken en
uitproberen van nieuwe technologie en het
creëren van een gezamenlijk doel erg leuk vindt.
En dit heb ik gevonden in mijn huidige opleiding!
Via school ben ik terecht gekomen bij
Ondernemend Onderwijs. Na wat rond te neuzen
op de website van Ondernemend Onderwijs
werd ik meteen gemotiveerd en geprikkeld door
de dingen die zij doen als organisatie en heb dus
ook meteen gesolliciteerd.Het komende halfjaar
ga ik samen met mijn klasgenoot Casper aan de
slag om onze innovatieve en creatieve blik los te
laten binnen Ondernemend Onderwijs. De
huidige corona pandemie gooit op veel plekken
roet in het eten, zo ook in het onderwijs. Op veel
plekken is fysiek lesgeven niet meer mogelijk, en
steeds meer wordt dus online gedaan. Dit maakt
echter de al moeilijke keuze voor je vervolgstudie
niet makkelijker. Daarom gaan Casper en ik ons
bezig houden met het bedenken van een digitaal
platform om LOB en werkplekleren online te
kunnen implementeren.

Hallo, mijn naam is Camille Smits. Ik ben
twintig jaar oud en zit op dit moment in mijn
tweede jaar van de opleiding Social Work aan
de Avans in Den Bosch. In september ben ik
met veel plezier begonnen als
studentmedewerker bij Ondernemend
Onderwijs!
Later wil ik als sociaal werker graag met kinderen
en/of jongeren werken. Ook blijft het onderwijs
me zeker aanspreken! Hier kan ik bij
Ondernemend Onderwijs een mooie verbinding
tussen maken, waar ik het komende halfjaar mee
verder ga. Dit doe ik onder andere door bij de
werkplaats aangesloten te blijven. Hier denk en
werk ik mee aan allerlei mooie projecten waar wij
mee bezig zijn! Verder zijn er veel
vervolgopleidingen waar vo-leerlingen uit Den
Bosch voor kunnen kiezen. Dit is natuurlijk een
belangrijke keuze, die voor sommige leerlingen
erg lastig kan zijn. Ik ga de komende tijd op zoek
naar een manier waarop deze keuze voor de
leerlingen makkelijker kan worden gemaakt. Als jij
hier ideeën over hebt, dan zijn deze altijd
welkom!

