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Wij zijn I AM College en wij zien je.  

We zien jou en ieder jaar weer tienduizenden MBO studenten met je  

verworden tot een nummer in de leerfabrieken van ons grote, rigide onderwijssysteem. 

Waar jouw unieke talenten niet worden herkend en omgevormd tot eenheidsworst  

om dan pardoes de continue veranderende wereld in te worden gesmeten. 

Een wereld die schreeuwt om mensen die zich juist comfortabel voelen in deze veranderlijkheid.  

Zonder zichzelf en hun Noordpool uit het oog te verliezen.  

Dit kan en moet beter vinden wij. 

Want jij mag er wel zijn, precies zoals jij bent. 

Jij bent toch zeker je cijferlijst niet? Jij bent veel meer dan dat. 

Wij kijken naar jouw unieke eigen aardigheden; 

We geloven dat juist hierin de kracht schuilt waarmee jij het verschil gaat maken.  

We noemen het niet voor niets jouw ‘superpowers’.  

Gaan voor waar je in gelooft en doen waar je goed in bent; 

Dat is wat ondernemers doen. 

Ondernemers kennen hun talenten en vaardigheden. 

Weten wat ze willen. Zien waar kansen liggen. Komen in actie. Zetten door. Durven te falen. En vieren hun successen.  

Wij zijn I AM College en wij zien het als onze opdracht. 

Om van jongeren, ondernemers te maken. 

Om ze voor te bereiden op het mooie avontuur dat het leven is.  

Wij bieden hen de structuur en omgeving waarbinnen ze veilig en vrij kunnen onderzoeken, spelen en experimenteren. 

Wij gaan samen met ze op ontdekkingstocht naar hun superpowers. 

Ontwikkelen hun skills en leren ze de tools te gebruiken die ze nodig hebben op hun reis.  

We halen de praktijk naar binnen, want de praktijk is de beste leermeester die er is. 

Wij willen dat ze op hun bek kunnen gaan en weer sterker opkrabbelen; de wal keert het schip.  

Zo doen ze het zelfvertrouwen en de mindset op om de wereld tegemoet te treden. 

En bouwen we samen aan een succesvolle, duurzame toekomst voor iedereen.  

Niets houdt je meer tegen. 

Dus leer jezelf kennen. Train jezelf. Kom in actie. En vecht ervoor. 

Want de wereld is voor de dapperen, de doeners, voor wie het heft in handen neemt.  

Wij zijn I AM College. 

Wij zijn rebels, avontuurlijk, vol lef en we zijn er voor elkaar.  

Wij zijn dé mbo ondernemersopleiding van Nederland  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Voorwoord 

De studiegids is er voor de student die de opleiding van I AM College Ondernemen met je eigen bedrijf of Ondernemen in het teambedrijf 

volgt. De gids geeft houvast voor het werken en leren op I AM College. Jaarlijks is er een evaluatie en dan worden verbeteringen 

meegenomen.  

De visie van I AM College heeft de afgelopen jaren gestalte gekregen in een unieke praktijkgerichte aanpak, een uitdagend programma en 

een inspirerend (persoonlijk) ontwikkelingstraject. Dit alles is verwoord in deze studiegids. Lees deze gids goed door, zodat je weet hoe het 

werkt!  

De studiegids is een samenvatting van het onderwijsprogramma van I AM College. Voor de leesbaarheid hebben wij in de studiegids het 

belangrijkste bij elkaar gezet. Zodra je student bent bij I AM College, zullen de experts en coaches je vertellen hoe het hier precies werkt. 

Wij wensen je veel plezier en een voorspoedige ontwikkeling. 

 

De naam van deze school geeft al aan waar het om gaat. Vanuit gedegen ervaring én de nieuwste inzichten wordt een prachtige 

leerplek geboden. De begeleiding is intens en gevarieerd en helpt je om de wereld om je heen goed te leren kennen. Je leert wie je 

bent, waar je voor staat, wat je talenten en mogelijkheden zijn, hoe je jouw plek wilt innemen en waar je verantwoordelijk voor wilt 

zijn. Na 4 jaar toewijding, input, ervaren, inspiratie en worstelen ben je er klaar voor om je eigen toekomst te creëren. 

Volgens mijn dochter de leukste school van Nederland. En dat zegt wat. 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1. I AM College en haar erkende opleiding voor een ondernemende generatie 

 I AM College is een opleidingsinstituut met de ambitie om de best denkbare beroepsopleiding te zijn voor een ondernemende 

generatie. Wij leiden je op tot ondernemend mens die als vakman of vakvrouw kan ondernemen met een eigen bedrijf of in het 

familiebedrijf, of die als proactieve professional waarde levert als ondernemende werknemer binnen een organisatie. 

De  vakopleiding is volledig gericht op leren ondernemend te zijn en is innovatief, praktijkgericht en gepersonaliseerd, voor gemotiveerde, 

enthousiaste en wereldwijze studenten.  

Plezier in leren, serieus worden genomen, gezien worden en een prettige en veilige leer- en werkomgeving  

zijn bij ons net zo belangrijk als kwalitatief hoogwaardig onderwijs en jouw individuele persoonlijke ontwikkeling.  

Je wordt begeleid door een team van betrokken en vaardige experts, coaches en businesscoaches. Studenten en experts samen, werken 

voortdurend aan het optimaliseren van de begeleiding. Succesvolle ondernemers die verbonden zijn aan I AM College borgen dat de inhoud 

van het programma up to date is. Ook bieden zij jou een omgeving waar je echt kunt leren hoe ondernemen werkt in de praktijk en het je 

daardoor leert ondernemend te zijn. 

I AM College gelooft dat wanneer je ondernemende jonge mensen wilt ontwikkelen die hun eigen werk kunnen creëren, de opleiding ook 

ondernemend dient te zijn. Waarin het ontwikkelen van een ondernemende persoonlijkheid die zich thuis voelt in de hele wereld, wordt 

gekoppeld aan het ontwikkelen van de nodige ondernemersvaardigheden. De inhoud van de opleiding is gericht op het ontwikkelen van die 

ondernemende persoonlijkheid en op het ontwikkelen van de ondernemende vaardigheden die je nodig hebt als ondernemer. 

De MBO4-BOL opleiding is een door de Nederlandse overheid erkende opleiding met crebo-registratie 31GJ. Dat betekent dat we een 

officieel erkend diploma afgeven waarmee je eventueel kunt doorstuderen en waarmee je recht hebt op studiefinanciering. De basis van de 

opleiding wordt gevormd door het Kwalificatiedossier Marketing, Communicatie en Evenementen, profiel Medewerker Marketing en 

Communicatie (crebonummer 25148). Deze basis hebben wij doorontwikkeld en uitgebreid naar een uitdagende ondernemersopleiding van 4 

jaar.  

De opleiding is ingedeeld in 2 fases. Fase 1 duurt 2 jaar en is bedoeld om jou de ondernemende vaardigheden en ondernemende houding te 

leren die je nodig hebt om zelfstandig als ondernemer aan de slag te kunnen. In fase 2 (duurt ook 2 jaar) kies je voor een van de twee 

afstudeerspecialisaties: ondernemen met je eigen bedrijf of ondernemen in het teambedrijf, en ga je in de echte praktijk aan de slag om dat ook 

echt te doen. Je gaat tijdens fase 2 dus écht een bedrijf opzetten en leren hoe het er bij andere échte bedrijven aan toe gaat. 

Het programma is als geheel gericht op het leren ontwikkelen van een ondernemende houding, iets dat wij ondernemend leiderschap 

noemen. Specifiek omvat het programma naast héél veel praktijk de volgende kernvakken: Marketing & Communicatie (M&C), Online 

Communicatie & Digitale Vaardigheden (O&D), Bedrijfsbeheer (BB) en Commercie (CO).  Daarnaast bieden wij de volgende algemene 

vakken: Nederlands, Engels, Duits, Wereldpodium (onze brede invulling van loopbaan & burgerschap) en rekenen. 
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In fase 2 bepaal jij zelf in welke vakken je jezelf echt en eventueel zelfs op een hoger (master mbo-niveau) wilt ontwikkelen, afhankelijk van 

je talenten. Ook kies jij uit twee keuzedelen voor een verdieping van jouw taalvaardigheden. 

2. Toelating, onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst 

2.1 Toelatingsprocedure 

 Jongeren die voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen met een afgeronde opleiding VMBO-T/GL, een basisberoepsopleiding, 

een vakopleiding of een bewijs dat 3 jaar HAVO of VWO goed zijn doorlopen komen in principe voor toelating van de opleiding in 

aanmerking. Uitzonderingen hierop kunnen op verzoek worden gemaakt door de directeur onderwijs van I AM College. Motivatie is voor 

toelating tot I AM College het allerbelangrijkste, niet je vakkenpakket of vooropleiding. 

I AM College biedt een uitdagende en ondernemende opleiding die de nodige motivatie en discipline vraagt. Dat maakt dat de opleiding 

niet voor iedereen geschikt is. We hanteren daarom een toelatingsprocedure waarmee we ervoor zorgen dat de juiste studenten starten 

met de opleiding en we teleurstelling en onnodige kosten kunnen voorkomen voor niet-geschikte kandidaten. 

De studenten die wij zoeken: 

• zijn ondernemend van aard 

• zijn bereid hard te werken, door te zetten en te leren 

• hebben lef en zijn sociaal 

• en voldoen aan de criteria om te kunnen starten met een MBO4 opleiding 

De toelatingsprocedure is als volgt:  

1. je meldt je aan bij I AM College voor de selectieprocedure. Dat kan door het invullen van een digitaal aanmeldformulier op de 

website of door je in te schrijven tijdens een open dag. 

2. de tweede stap is dat je uitgenodigd wordt om zelf een korte video te maken waarin je uitlegt wat jouw motivatie is waarom jij 

toegelaten wilt worden tot I AM College; je stuurt deze video aan de selectiecommissie van I AM College. 

3. op basis van jouw motivatie zal de selectiecommissie van I AM College jou uitnodigen om deel te nemen aan een van de 

selectiedagen; tijdens deze dag krijg je twee ondernemende opdrachten waardoor je kunt laten zien dat je ondernemend bent en je 

ook ervaart hoe wij werkt op I AM College. Deze dag wordt afgesloten met een kort gesprek met een van de leden van de 

selectiecommissie om je in de gelegenheid te stellen jezelf nóg beter te presenteren. 

4. binnen enkele dagen hoor je van ons of je wordt toegelaten tot de opleiding.  

5. als je het niet eens bent met de beslissing van de selectiecommissie, kun je hen vragen om jou uit te nodigen voor nog een gesprek 

met hen om je geschiktheid alsnog aan te tonen; je hoort dan direct van ons of je wordt toegelaten tot de opleiding. 

6. zodra jij en een van je ouders/voogd de onderwijsovereenkomst hebben ingevuld en ondertekend en de aanbetaling is gedaan, 

schrijven wij je in voor de opleiding en ben je verzekerd van een plaats zodat jij kunt starten met de opleiding (zie ook paragraaf 2.2 

en 2.3) 
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2.2 Inschrijving & onderwijsovereenkomst 

 Je schrijft je definitief in voor de opleiding middels de onderwijsovereenkomst. Deze bestaat uit het digitale inschrijfformulier, deze 

studiegids en de algemene voorwaarden, die je beide krijgt toegestuurd door I AM College. Ondertekenen van het inschrijfformulier 

betekent dat je kennis hebt genomen van deze studiegids en alle bijlagen en betekent ook dat je akkoord gaat met de algemene 

voorwaarden van I AM College. 

De onderwijsovereenkomst is, naast een formeel contract, ook een wederzijdse intentieverklaring. De onderwijsovereenkomst wordt ook 

ondertekend door een vertegenwoordiger van I AM College. Dit geeft aan dat beide partijen zich inzetten met als doel om jou als student 

te ondersteunen bij je ontwikkeling. 

Een onderdeel van de onderwijsovereenkomst wordt gevormd door de keuzedelen. Die kies jij aan het einde van de eerste fase. Zodra je een 

keuzedeel hebt gekozen (voor 240 uur) wordt dit toegevoegd aan jouw onderwijsovereenkomst.  

2.3 Praktijkovereenkomst PPO & de BPV-overeenkomst 

 Bij I AM College staat de praktijk centraal. Daarin leer je namelijk hoe het écht moet. Daarom ontwikkel je gedurende de gehele 

studie jouw vaardigheden en persoonlijkheid door te presteren en waarde te creëren in de markt en de echte beroepspraktijk.  

In fase 2 doorloop je in 2 jaar ons unieke Persoonlijk Programma Ondernemen (PPO) dat we met een team van ervaren ondernemers 

hebben ontwikkeld om jou stap voor stap en in jouw eigen tempo en leerstijl te helpen jouw eigen bedrijf écht op te zetten. De PPO doe je 

bij ons leerbedrijf waarin zeer ervaren ondernemers - onze businesscoaches - er alles aan doen om jou te helpen succesvol te worden. Met 

dat leerbedrijf ga je voor jouw PPO de zogenaamde Praktijkovereenkomst PPO aan. Met deze PPO van 2 jaar heb je voldaan aan de 

verplichting van de beroepspraktijkvorming van I AM College, wat een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor het diploma.. 

Onderdeel van de PPO is ook dat je gaat leren van andere, al bestaande bedrijven door kort lerende stages lopen bij (andere) erkende 

leerbedrijven. Dit wordt de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd, en is een wettelijk verplicht onderdeel van deze studie. Voor onze 

BPV loop je gedurende fase 2 in totaal minimaal 10 weken (400 uur) stage bij erkende leerbedrijven. Je gaat daar aan de slag met wat zij 

jou te doen geven én je krijgt van I AM College leeropdrachten om zoveel mogelijk te leren over ondernemen. 

De BPV duurt minimaal 10 en maximaal 20 weken, die je in kortere delen kunt opknippen; de PPO geeft jou precies aan wanneer je met 

de externe leerstages aan de slag kunt gaan, hoe en hoe lang. Voor de BPV dient er voor elke stage een overeenkomst te worden 

aangegaan door de betrokken partijen: de student, het leerbedrijf en de school. Dit is vormgegeven in de BPV-overeenkomst van I AM 

College. Met deze stages van 10 weken/400 uur heb je voldaan aan de wettelijke verplichting van de beroepspraktijkvorming (door stage te 

lopen). 
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3. I AM College, visie op leren en ontwikkelen 

3.1 De basics van de opleiding 

 Ondernemende talent heeft ondernemend onderwijs nodig. Onderwijs waarin jij met jouw talenten, lerend vermogen, 

verantwoordelijkheid en autonomie centraal staan. In de ontwikkeling van het opleidingsprogramma is dit nadrukkelijk als uitgangspunt 

genomen. De principes waarop het onderwijsprogramma van I AM College is gebaseerd, zijn in het kort als volgt te omschrijven: 

1. jij staat centraal, niet ons programma: 

iedere student heeft talenten die hem of haar onderscheiden als mens en als ondernemer, ieder mens is uniek. Wij richten ons 

daarom met elkaar op de ontwikkeling van JOU. Op jouw individuele talenten in vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit doen we door 

samen met iedere student een persoonlijke leerweg vorm te geven waarin de wijze waarop jij leert en de begeleiding die jij nodig hebt 

centraal staan. Je wordt na enkele weken ingedeeld in een team van studenten die bij jou passen en waarmee je het beste en fijnste 

kunt leren en ondernemen. Je krijgt een coach die jou helpt de uitdagingen te overwinnen je jezelf te leren kennen, op jouw niveau 

en in jouw tempo. En je gaat luisteren naar ondernemers en bedrijven bezoeken die aansluiten bij jouw interesses. 

2. leren ván en mét een team: 

meer dan ooit is kunnen samenwerken een voorwaarde voor succes. Jezelf als ondernemer duurzaam kunnen verbinden met 

specialisten, is een must om een levensvatbaar bedrijf te kunnen starten. En kunnen samenwerken in een team, en daarin het beste 

uit iedereen halen door inspirerend en vaardig leiding te geven, is een must om een bestaand bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. 

Binnen je team werk en leer je bij I AM College in telkens van samenstelling wisselende groepjes. En mét je team zorg je ervoor dat 

je tijdens fase 1 genoeg resultaat genereert uit onderneming (!) om zelf de expeditie te financieren waarmee je fase 1 afsluit. Op 

deze manier leer je samenwerken met diverse mensen in uitdagende omstandigheden. En leer je om elkaars talenten aan te vullen 

en elkaar te ondersteunen. 

3. leren dóór en ván doen in de praktijk: 

de echte praktijk is de beste leermeester. Alleen in de praktijk ontwikkel je vaardigheden waaraan je echt wat hebt in die praktijk. 

Niet de beoordeling van een leraar, maar de mate waarin je in staat bent waarde te creëren met je onderneming en daarmee een 

leven te kunnen opbouwen, geeft aan of je vaardig bent of niet. Vandaar dat wij de echte praktijk direct vanaf het begin 

hoofdonderdeel laten uitmaken van het onderwijsprogramma. In de twee basisjaren nog door opdrachten (missies) die wij hebben 

ontwikkeld (projectgericht). In de twee specialisatiejaren van fase 2 ga je echter helemaal los door zelf of samen een echt eigen 

bedrijf op te starten. 

3.2 Kenmerken van de opleiding 

1. kleine leerteams van studenten en experts en coaches: kleine groepen van 15 studenten werken dagelijks nauw samen met hun eigen 

kernteam van experts en coaches om hun missies te volbrengen en hun skills en zichzelf te ontwikkelen, waardoor we (‘veilige’) teams 

creëren waarin iedereen elkaar door en door kent en de betrokkenheid groot is 
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2. veel contacturen en intensieve persoonlijke begeleiding: we bieden onze studenten volledige dekking door contacturen, oftewel voor elk 

uur in het opleidingsprogramma is begeleiding aanwezig; we onderscheiden daarbij geprogrammeerde begeleiding tijdens diverse door 

I AM College geprogrammeerde leeractiviteiten en coaching, en beschikbare begeleiding tijdens de missies in fase 1 en de PPO in 

fase 2. Belangrijk om te begrijpen is dat we bij I AM College geen tussenuren hebben: je bent in principe de hele dag aan de slag met 

de missies of het opzetten van je eigen bedrijf waarbij de experts, coaches en businesscoaches jou begeleiden, de door ons 

geprogrammeerde leeractiviteiten - dat wat je ‘lessen’ zou kunnen noemen - zijn qua aantal uren beperkt. 

3. talentoptimalisatie per individuele student: ieder mens heeft z’n talenten en beperkingen. De kunst is om daarmee om te leren gaan en 

je talenten optimaal te gebruiken. In ons opleidingsprogramma dagen we je uit om middels keihard werken, een grote inzet en 

stevige discipline je talent (en je beperkingen) te ontdekken en te optimaliseren, waardoor jouw onderscheidend vermogen en 

daardoor ook de kans op succes sterk wordt vergroot. 

4. leermethode en het aanbod van leermiddelen is zinvol, toepasbaar en waardevol: leidend principe bij het ontwikkelen en aanbieden van 

onze leermiddelen is dat ze zinvol, waardevol en toepasbaar dienen te zijn;  de leermethode wordt naar een eenvoudig, glashelder en 

praktisch uitvoerbaar programma vertaald 

5. opzet van het onderwijs is afgestemd op hoe het brein werkt: het brein van een jongere leert anders dan het brein van een volwassene, 

en toch is het meeste onderwijs niet afgestemd op het optimaal stimuleren van dat jonge brein. Wij maken gebruik van recente 

psychologische inzichten in hoe jonge mensen leren. Deze principes daarvan worden toegepast in hoe de diverse vakken en 

projecten worden ingericht om zo een optimaal leereffect te creëren en de studenten maximaal te motiveren en te betrekken. 

4. Inhoud en opzet van de opleiding 

4.1 Kwalificatiedossier als basis  

 Voor het kunnen aanbieden van een erkende MBO-4 opleiding heeft de overheid een groot aantal op de beroepspraktijk 

afgestemde dossiers ontwikkeld waaruit door een opleidingsinstituut een keuze kan worden gemaakt. Zo’n kwalificatiedossier bestaat uit een 

basisdeel en een of meerdere profieldelen waaruit ook weer een keuze kan worden gemaakt door het instituut. Aanvullend hierop dient een 

opleiding een aantal keuzedelen te bevatten waardoor een student zelf vorm kan geven aan een verdere invulling of uitwerking van zijn 

studie.  

I AM College biedt een ondernemersopleiding en daarvoor is geen kwalificatiedossier beschikbaar. Daarom hebben wij een eigen opleiding 

ontwikkeld op basis van een kwalificatiedossier dat het dichtst in de buurt komt van wat ons voor ogen stond. De basis van onze opleiding 

wordt gevormd door het Kwalificatiedossier Marketing, Communicatie en Evenementen, profiel Medewerker Marketing en Communicatie 

(crebonr. 25148). De zogenaamde verzwaarde opleiding van I AM College is officieel erkend door de Nederlandse overheid (de 

Onderwijsinspectie) en is geregistreerd in het creboregister met code 31GJ.  
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Onze opleiding is een MBO-4 BOL opleiding (Beroeps Ondersteunende Leerweg middenkader opleiding) en duurt vier jaar (ruim 5000 

uur). We hebben een langere studieduur dan gebruikelijk omdat we je een opleiding willen aanbieden waarna je ook echt klaar bent. 

Aan het einde van onze opleiding heb je (de ervaring van) een eigen bedrijf, een goed netwerk, een stevige en ondernemende persoonlijkheid, 

veel meer (praktijk) ervaring dan studenten van andere opleidingen en daardoor een waardevoller diploma. Je hoeft na onze opleiding niet ook 

nog eens een HBO-opleiding te doen om een kans op werk te hebben, dat creëer je namelijk helemaal zelf met je eigen onderneming. 

Wij bieden jou twee afstudeerspecialisaties:  

1. ondernemen met je eigen bedrijf 

2. ondernemen in het teambedrijf  

  

De studenten van beide specialisaties volgen gezamenlijk twee basisjaren die ze moeten doorlopen om met een van de twee specialisaties te 

starten (fase 1). Beide specialisaties duren eveneens twee jaar. Meer informatie over deze specialisaties vind je verderop in deze studiegids. 

4.2 Inrichting van het onderwijs 

 De opleiding duurt 4 jaar en heeft twee afstudeerspecialisaties: ondernemen met je eigen bedrijf of ondernemen in het teambedrijf. De 

opleiding bestaat uit twee fasen. Beide fasen duren in ieder geval twee studiejaar. Ieder studiejaar heeft een reële studiebelasting van 38 

weken en zo’n 33 uur per week, totaal ongeveer 1250 uur. In fase 1 is 1/3e deel ‘geprogrammeerd’ (uren die in de planning zijn opgenomen 

en direct worden begeleid door een expert of coach) en 2/3e deel is ‘niet-geprogrammeerd’ (uren waarbij je alleen, in een groepje of met je 

team bezig bent met de missies en ondernemende opdrachten). De geprogrammeerde én niet geprogrammeerde uren zijn beide 

contacturen, dat betekent dat er dus altijd experts en coaches voor jou aanwezig zijn om jou te helpen en begeleiden. In fase 2 ligt het 

accent op de beroepspraktijkvorming door in het echt te ondernemen en is het aantal geprogrammeerde uren sterk afhankelijk van de 

wensen van iedere individuele student. Qua begeleiding heb je ook tijdens deze fase fulltime de beschikking over businesscoaches, personal 

coaches en experts. 

4.2.1 Fase 1: gestructureerd ontwikkelen van basisvaardigheden en ondernemende houding 

 Fase 1 is gericht op het ontwikkelen van een ondernemende persoonlijkheid en ondernemende basisvaardigheden. Deze fase 1 is 

projectgericht en is onderverdeeld in een kickstart van 2 weken en 13 projecten die ieder 6 weken duren (behalve project 7 na de 

zomervakantie dat 2 weken duurt). De onderwerpen komen uit de ondernemerspraktijk en zijn door de school bepaald. De opzet van ieder 

project is dat je, individueel of in een groepje dat je samenstelt binnen je team, een missie dient te volbrengen waardoor je een bepaald 

facet van ‘ondernemen’ leert. Door die missies te proberen tot een goed einde te brengen, ontwikkel je je bepaalde vaardigheden (core 

skills), en omgekeerd, die skills heb je nódig om de missies te kunnen volbrengen. De core skills zijn altijd geïntegreerd gekoppeld aan de 

diverse kern- en algemene vakken., 

Je krijgt zowel teamopdrachten die bedoeld zijn om met elkaar te leren, als individuele opdrachten waardoor je verdere kennis en 

vaardigheid ontwikkelt. Tijdens fase 1 werken je in jouw eigen tempo en op je eigen niveau op een beroepsgerichte manier aan de algemene 
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vakken Engels, Nederlands, Duits en rekenen. Er wordt in fase 1 niet getoetst, er wordt geëvalueerd of je skills (vaardigheden) hebt 

ontwikkeld of (nog) niet. Die skills ontwikkel je in principe door de missies te volbrengen. Maar als dat niet lukt, kun je ze ook ontwikkelen 

door bijvoorbeeld op de markt je product of dienst aan de man te brengen of door andere ondernemende dingen te doen in fase 1. Alles is 

goed zolang het bijdraagt aan de ontwikkeling van jouw vaardigheden en persoonlijkheid.  

Fase 1 wordt afgesloten met een gesprek tussen jou, de school en jouw ouders waarin gezamenlijk bepaald wordt of je verdergaat met fase 2 

en welke specialisatie je kiest, of dat je stopt met de opleiding. De norm om te kunnen starten met fase 2 is dat je voor ieder vak minimaal 

75% van de core skills hebt ontwikkeld (want die heb je nodig om in fase 2 je eigen bedrijf te kunnen opstarten). Als dat niet het geval is aan 

het (geplande) einde van fase 1, heeft dat de volgende consequenties: 

• je gaat in het derde studiejaar net zolang door met het ontwikkelen van skills totdat je aan de norm voldoet (> 75% per vak), waarna 

je alsnog begint met fase 2;  

• de weken of maanden vertraging die je daardoor oploopt worden mogelijk opgeteld bij je totale studieduur waardoor je een tijdje 

langer moet doorstuderen tegen een vastgesteld maandbedrag 

• als jij en/of wij het idee hebben dat je de norm echt niet zult halen, kan in goed overleg  besloten worden de studie voortijdig te 

beëindigen  

4.2.2 Fase 2: verdiepen en professionaliseren van de kennis en beroepsvaardigheden 

Fase 2 is gericht op het verdiepen en professionaliseren van de kennis en beroepsvaardigheden door die toe te passen, daarvan te leren en 

ze daarmee te verbeteren. Fase 2 is niet projectgestuurd maar marktgestuurd en bestaat uit een Persoonlijk Programma Ondernemen 

(PPO) waarmee je jouw eigen bedrijf gaat opzetten of gaat ondernemen in een collectief bedrijf, en dat je in je eigen tempo gaat 

doorlopen. Onderdeel van de PPO is ook de wettelijk verplichte ‘stage’, ook wel BeroepsPraktijkVorming genoemd (BPV). Deze BPV 

dient minimaal 10 en maximaal 20 weken te omvatten en kan in kortere stukken worden opgedeeld. 

Alles over de opzet van fase 2 vind je in hoofdstuk 4.5. 
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4.3 De vakken van de opleiding 

4.3.1 Ondernemendheid en ondernemersvaardigheden vertaald naar de kernvakken 

 Wij definiëren ondernemerschap als ondernemersvaardigheden plus ondernemende houding. Oftewel: een ondernemer beschikt 

over de vaardigheden die nodig zijn om een onderneming op te zetten en over de persoonlijkheid om de onderneming te doen slagen. De 

vaardigheden en kwaliteiten die je volgens ons nodig hebt, zie je in de onderstaande visual. 

 

Deze vaardigheden en kwaliteiten worden gezien als belangrijk voor deze ondernemende generatie en worden door het beroepenveld 

gezien als essentiële vaardigheden waarover een ondernemer dient te beschikken. 

De hierboven benoemde ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden hebben we als volgt vertaald naar kernvakken en een coachmodel die 

als basis dienen voor de inrichting van ons onderwijsprogramma. 
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4.3.2 De kernvakken  

De kernvakken zijn: 

1. marketing & communicatie 

2. online communicatie & digitale vaardigheden 

3. bedrijfsbeheer 

4. commercie 

De vaardigheden waarover je dient te beschikken om succesvol een onderneming op te starten en/of te leiden, hebben we genoemd in 

paragraaf 4.3.1. We hebben die vaardigheden vertaald naar een aantal zogenaamde kernvakken. Per kernvak hebben we precies 

omschreven welke core skills je zou moeten hebben om te voldoen aan de voorbereidende (beroeps)vereisten voor dat vak, en hoe je dat 

kunt aantonen met een zogenaamd beroepsprodukt. Dit is vastgelegd in het overzicht core- en expert skills (fase 1) en professional- en 

master skills (fase 2), waardoor jij precies en van tevoren kunt zien wát je moet kunnen aan het einde van fase 1 en fase 2.  

Voorbeelden van skills zijn: 

• Je kunt jezelf als merk presenteren en je merkidentiteit beschrijven 
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• Je kunt een volledige website bouwen die aansluit bij je product en merk en een basis SEO-plugin inrichten 

• Je kunt een investeringsbegroting, exploitatiebegroting en kasstroombegroting maken op basis waarvan je de benodigde investering 

kunt plannen en managen 

• Je kunt een verkoopplan maken waarbij je gebruik maakt van verschillende verkoopkanalen en je kunt succesvol 5 verkoopgesprekken 

voeren. 

• Je kunt een persoonlijk ontwikkeldoel stellen en je neemt daar de regie in. 

• Je kunt een enquête opstellen en de gegevens verwerken  

• Je kunt jezelf pitchen in het Engels 

De kernvakken worden verzorgd door experts uit de praktijk - ondernemers dus. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen leraren aan 

te nemen voor deze vakken omdat hun kennis en kunde per definitie niet actueel is. Al onze experts zijn, zoals het woord al aangeeft, een 

expert in hun specifieke vakgebied en zijn naast expert bij I AM College ook altijd actief als ondernemer in hun vakgebied. 

Wij leiden onze experts en coaches zelf op in het specifieke onderwijs van I AM College. Daarbij hebben we elke dag overleg met elkaar om 

te bespreken hoe het gaat en waar we die dag op moeten letten, en hebben we  elke paar weken een breed teamoverleg waarin we met 

elkaar leren van wat we doen, net als jij en je collega-studenten, en waarin we bepalen wat beter kan. 

4.3.3 De algemene vakken 

De verplichte algemene vakken zijn: 

1. Nederlands 3F 

2. Engels A2-B1 (B1-B2-niveau is keuzedeel) 

3. Duits A1-A2 (verplicht in fase 1, keuzedeel in fase 2) 

4. Wereldpodium (loopbaan & burgerschap in fase 1) 

5. Rekenen 3F 

Deze vakken bieden je de mogelijkheid in jouw eigen tempo in vier jaar tijd jouw individuele leerpad uit te stippelen. In fase 1 oefen je 

beroepsgericht om op niveau te komen, of op een hoger niveau als je dat zelf wilt en kunt. Onze taal-experts helpen je daarbij middels een 

gepersonaliseerd en op de beroepspraktijk afgestemd taal-ontwikkelingsprogramma. We bieden aanvullend en wanneer gewenst speciale 

ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie en andere leeruitdagingen.  De verdere ontwikkeling van je talen vindt plaats in fase 2, waarin je ook 

summatief wordt getoetst om vast te stellen of je minimaal over het in het Examenplan beschreven niveau beschikt, of hoger (het 

Examenplan vind je in de bijlage).  

Ons taalonderwijs voldoet aan de wettelijke vereisten en is er daarbij op gericht je te ondersteunen in je ondernemende praktijk. 

(Nog) beter leren rekenen doen we met elkaar tijdens ‘De rekenweken!’ die elk jaar worden geprogrammeerd. Die helpen jou op het vereiste 

niveau te komen; de examinering van het rekenen is beschreven in het examenplan. 

 / 14 32



Meer informatie over Wereldpodium - onze bijzondere invulling van loopbaan & burgerschap -  vind je in paragraaf 4.3.4. 

4.3.4. Het vak Wereldpodium  

Een bijzonder vak bij I AM College is Wereldpodium. Goed kunnen functioneren als ondernemer in de markt en maatschappij vraagt meer 

van jou dan enkel vaardigheden die bij je beroep horen. Wij hebben in onze opleiding dan ook een belangrijke plaats in het programma 

gegeven aan het bijzondere vak van 2 jaar wereldpodium. Wij hebben wereldpodium als volgt ingericht: 

• (inter)cultureel:  

- gezamenlijke bezoeken aan een breed spectrum aan musea en tentoonstellingen 

- lezingen en workshops over inter- en multiculturaliteit  

- activiteiten in contact met medelanders met een andere culturele achtergrond 

• sociaal-maatschappelijk: 

- workshops over diverse sociale en politieke aspecten en bezoeken aan bv de Tweede kamer 

- workshops over en deelname aan praktische zaken waar je als ondernemer mee te maken krijgt (zakendiners, wijnkeuze, 

etiquette, recepties en netwerkbijeenkomsten e.d.) 

- deelname aan een sociale projecten 

• gezondheid: 

- actieve workshops over gezond leven, eten, slapen, gamen, e.d. 

• filosofie & ethiek van ondernemen: 

- serie workshops over filosofie en ethiek 

- workshops over het samenstellen van een gezamenlijke gedragscode en een zekere (werk)cultuur 

- workshops rond diverse onderwerpen met betrekking tot jezelf leren kennen en de plaats die je inneemt in de maatschappij 

en de markt, en de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit 

• leiderschap: 

- een deel van de tijd van Wereldpodium zal ook worden gebruikt om diverse activiteiten aan te bieden rond leiderschap 

(ondernemendheid) 

Wereldpodium wordt op diverse manieren ingepland in het programma: 

• 2 uur per twee weken voor workshops en korte buitenschoolse activiteiten in fase 1 (dus 3 keer per project) 

• ontwikkelen en uitvoeren van sociale projecten (2 projecten) 

Wereldpodium vereist aanwezigheid en inspanning van jou als student, maar wordt niet getoetst (je moet dus aanwezig zijn en meedoen om 

de opleiding met succes te kunnen afronden). 
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4.4 Opzet fase 1: werken in projecten om de basisvaardigheden te leren in de praktijk 

4.4.1 De missies  

 De projecten in fase 1 omvatten complexe samenhangende onderwerpen die te maken hebben met de praktijk van een ondernemer. 

Vrijwel alle handelingen die een ondernemer verricht in de echte praktijk, vereisen een samenhangend pallet van vaardigheden: 

bijvoorbeeld een marketingactiviteit als het creëren van een merk, vraagt ook marktonderzoek, tijd- en projectmanagement, kennis en 

kunde in communicatie en bijvoorbeeld het kunnen opstellen van diverse begrotingen.  In fase 1 hebben we 13 projecten ontwikkeld van 

steeds 6 weken (behalve project 7 dat 2 weken duurt). In ieder van deze 13 projecten wordt een onderwerp behandeld waarmee een 

ondernemer te maken heeft. Ieder project biedt een integrale samenhang van de  kern- en algemene vakken. De projecten zijn (onder 

voorbehoud, de projecten worden namelijk regelmatig aangepast en afgestemd op nieuwe ontwikkelingen): 

De projecten zijn door de school gepland, vinden plaats in de échte beroepspraktijk met échte opdrachtgevers en échte uitdagingen en 

worden gestuurd door de experts. De projecten worden individueel of in kleine groepjes uitgevoerd binnen je eigen team. Alle inkomsten 

worden gebruikt door het team om de expeditie te financieren.  Elk team heeft z’n eigen (echte) onderneming om dat te ondersteunen. 

Project Startdatum Einddatum
0. kickstart 30 augustus ‘21 10 september ‘21
vrij - uitrusten 11 september ‘21 19 september ’21
1. personal branding 20 september ‘21 29 oktober ’21
vrij - uitrusten 30 oktober ‘21 7 november ‘21
2. x-mas sales battle I 8 november ‘21 17 december ‘21
kerstvakantie 18 december ‘21 2 januari ‘22
3. launching a new product 3 januari ‘22 11 februari ‘22
vrij - uitrusten 12 februari ‘22 20 februari ‘22
4. get online 21 februari ‘22 1 april ‘22
vrij - uitrusten 2 april ‘22 10 april ‘22
5. welcome to the jungle 11 april ‘22 20 mei ‘22
vrij - uitrusten 21 mei ‘22 29 mei ‘22
6. social impact 30 mei ‘22 8 juli ‘22
vrij - uitrusten 9 juli ‘22 28 augustus ‘22
7. business model generation 29 augustus ‘22 9 september ‘22
vrij - uitrusten 10 september ‘22 18 september ‘22
8. customer journey 19 september ‘22 28 oktober ‘22
vrij - uitrusten 29 oktober ‘22 6 november ‘22
9. x-mas sales battle II 7 november ‘22 16 december ‘22
kerstvakantie 17 december ‘22 1 januari ‘23
10. the startup game 2 januari ‘23 10 februari ‘23
vrij - uitrusten 11 februari ‘23 19 februari ‘23
11. leadership 20 februari ‘23 31 maart ‘23
vrij - uitrusten 1 april ‘23 9 april ‘23
12. the lean startup 10 april ‘23 19 mei ‘23
vrij - uitrusten 20 mei ‘23 28 mei ‘23
13. the expedition 29 mei ‘23 7 juli ‘23
zomervakantie 8 juli ‘23 3 september ‘23
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Per project krijg je individueel of met je team een missie die je dient te volbrengen. Zo’n missie is een praktijkopdracht die je uitvoert in de 

echte praktijk, vaak voor een opdrachtgever en vaak om geld te verdienen en/of een sociaal doel te realiseren. Een missie dient om te leren 

door te doen. Een missie mag dus ook mislukken, zolang je er van leert.  Om de missie te realiseren heb je bepaalde vaardigheden nodig. 

Wij helpen jou die zogenaamde core skills te ontwikkelen tijdens een project met allerlei leeractiviteiten en -opdrachten. Andersom heb je 

de missie nodig om die skills te ontwikkelen. Per project hebben we steeds 7 van zulke core skills gedefinieerd die jij kunt ontwikkelen, 1 per 

vak. Op basis van jouw persoonlijke dashboard kies jij zelf welke skills jij wilt realiseren en hoe je dat wilt doen, en je bepaalt zelf - binnen de 

6 weken die een project duurt - wanneer jij eraan werkt. De experts en coaches ondersteunen je hier intensief bij.  

Als je erg goed bent in een bepaald vak of wanneer je jezelf extra wilt uitdagen, kun je tijdens een project ook aan de slag met de 

zogenaamde expert skills. Dat zijn wat ingewikkeldere en uitdagendere skills die je als ‘extra’ kunt ontwikkelen om op die manier ook je 

talent verder uit te bouwen. Die expert skills bereiden jou ook voor op het bereiken van master mbo-niveau in een vak waar je echt goed in 

bent. 

Fase 1 is erop gericht jou te leren zélf sturing te geven aan je eigen leerproces, waardoor je in staat bent in fase 2 ook zélf sturing te geven 

aan het opzetten van jouw eigen onderneming. Wij weten dat de meeste jonge mensen dit nog niet kunnen als ze bij ons beginnen. Vandaar 

dat we je intensief begeleiden om dat ‘zelf sturen’ te leren. Je krijgt daartoe een eigen coach waarmee je wekelijks bespreekt hoe het gaat 

met de missie en je skills, wat je gaat doen, hoe je dat gaat aanpakken en hoe je dat plant.  

4.4.2 Het speelveld, de spelregels en de overgang van fase 1 naar fase 2 

I AM College is erop gericht jou te leren ondernemen. Dat betekent dat jij zelf de baas bent over wat je doet, wanneer je dat doet en hoe, 

waar en met wie je dat doet. Dat klinkt niet alleen fantastisch, dat ís het ook. Het is echter ook een hele uitdaging om dat te leren, daar zul 

je wel wat voor moeten doen. Ons programma is erop gericht jou deze ‘zelfsturing’ aan te leren van het begin af aan. We begeleiden je daar 

intensief bij met onze coaches en experts.  

Een heel belangrijk kenmerk van onze opzet is dat we werken met een paar principes en spelregels. Vergelijk dat maar met de lijnen die het 

speelveld van een voetbalveld vormen en met de spelregels die je hanteert bij het voetballen: binnen de lijnen en regels mag je het spel 

spelen op de manier zoals jij met jouw team dat wil. Het doel is: winnen. Bij I AM College werkt dat precies hetzelfde: je bepaalt zelf hoe je 

het spel speelt zolang je maar binnen het speelveld blijft en je je aan de spelregels houdt. En ook bij I AM College hebben we een doel: 

succes hebben met je eigen bedrijf! 

De spelregels van I AM College zijn: 

1. Je bent er   : je werkt op of vanuit I AM College 

2. Je zet je in   : je bent gemotiveerd, betrokken en je zet je 

3. Je biedt waarde  : je creëert waarde voor je team en opdrachtgevers 

4. Je presteert   : je ontwikkelt minstens 75% van alle core-skills per vak 

 / 17 32



Op het speelveld van I AM College werken we met de volgende principes: 

1. iedereen is verantwoordelijk voor eigen gedrag en maakt zijn of haar eigen keuzes 

2. we spreken elkaar aan op gedrag dat voortkomt uit die keuzes, niet op persoonlijkheid 

3. we zien en behandelen elkaar als volwassenen 

4. met elkaar creëren we een excellent werkklimaat en lerende cultuur 

Consequenties als je de spelregels overtreedt: wal keert schip: 

• jij maakt als student je eigen keuzes 

• de spelregels bepalen de ruimte waarbinnen jij die keuzes kunt maken 

• de consequentie van structurele keuzes buiten die spelregels, is als volgt: 

- structureel ‘er niet zijn’, ‘te laat zijn’ en/of je niet inzetten en/of geen waarde creëren:  je wordt intensiever gecoacht, en als dat niet 

helpt worden ook je ouders geïnformeerd; ultieme consequentie is dat we vinden dat je ongeschikt bent voor de opleiding en we 

die beëindigen   

- onvoldoende presteren: studievertraging  (zie normering starten met fase 2) 

Normering starten met fase 2: 

Per kernvak en algemeen vak dien je een aantal skills te ontwikkelen tussen de 75% en 100% van het totaal (spelregel 4). Jouw persoonlijke 

dashboard geeft je constant inzicht in waar je staat en wat je nog te doen hebt, zodat je precies kunt plannen wat je gaat doen. Als je 

onvoldoende skills hebt ontwikkeld aan het geplande einde van fase 1 (einde van tweede studiejaar), ben je onvoldoende voorbereid op het 

starten van een eigen ondernemen - je beschikt gewoonweg nog over te weinig ondernemersvaardigheden - en kun je nog niet starten met 

fase 2 van de opleiding. Je loopt feitelijk teveel risico om te kunnen starten omdat je gewoonweg niet genoeg kunt. Je dashboard is daarmee 

tegelijkertijd een overzicht van de risico’s die jij loopt. 

‘Herkansingen’ zoals op gewone scholen is bij ons niet mogelijk. Een skill is namelijk niet een trucje dat je doet tijdens een examen of toets, 

maar een vaardigheid die je ontwikkelt in de praktijk. Het voordeel van deze benadering is dat je de skills op meerdere manieren kunt 

ontwikkelen: 

• tijdens de missies 

• tijdens andere missies 

• op de markt (ja, letterlijk op de Albertcuypmarkt bijvoorbeeld) 

• door andere ondernemende opdrachten uit te voeren naast de missies in overleg met je coach en de betreffende expert(s) 

Hierdoor kun je altijd blijven werken aan het ontwikkelen van je ondernemende vaardigheden en kun je voorkomen dat je aan het einde van 

het tweede studiejaar niet aan de norm voldoet om met fase 2 te kunnen beginnen. Als je dat echter toch niet lukt, ga je in het derde 

studiejaar net zolang door met het ontwikkelen van core skills totdat je aan de norm voldoet (meer dan 75%), waarna je alsnog direct begint 

met fase 2. De weken of maand(en) vertraging die je daardoor oploopt worden opgeteld bij je totale studieduur waardoor je na het vierde 

studiejaar die maanden mogelijk langer moet doorstuderen tegen een in de onderwijsovereenkomst vastgesteld maandbedrag. Je loopt 

hierdoor dus mogelijk een beetje vertraging op. 
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4.5 Opzet fase 2: leren ondernemen dóór te ondernemen 

4.5.1 De PPO en de twee specialisaties  

Fase 2 is gericht op het verdiepen en professionaliseren van de kennis en beroepsvaardigheden door die toe te passen, daarvan te leren en 

ze daarmee te verbeteren. Fase 2 is niet projectgestuurd maar marktgestuurd en bestaat uit een Persoonlijk Programma Ondernemen 

(PPO) waarmee je jouw eigen bedrijf gaat opzetten of gaat ondernemen in een collectief bedrijf, en dat je in je eigen tempo gaat 

doorlopen. Onderdeel van de PPO is ook de wettelijk verplichte ‘stage’, ook wel BeroepsPraktijkVorming genoemd (BPV). Deze BPV 

dient minimaal 10 en maximaal 20 weken te omvatten en kan in kortere stukken worden opgedeeld. 

De PPO duurt 2 jaar en bestaat uit 5 levels: 

• level 1: creatie (je ontwikkelt ondermeer je bedrijfsidee) 

• level 2: onderbouwing (je gaat onderzoeken of je bedrijfsidee haalbaar is en dat onderbouwen) 

• level 3: voorbereiding (je gaat doen wat nodig is om je bedrijf te kunnen laten starten) 

• level 4: uitvoering ( je gaat je onderneming voeren en omzet genereren!) 

• level 5: verbetering (je gaat onderzoeken wat béter kan in je bedrijf en maakt daar een innovatieplan voor) 

Elk level bestaat uit een aantal concrete opdrachten die je gaat uitvoeren. Aan elke opdracht is een proeve van bekwaamheid (PVB) of 

proeve van ondernemendheid gekoppeld (PVO) waarmee je kunt aantonen dat je een bepaalde skill hebt ontwikkeld (dit is onze 

examinering). 

Onderdeel van de PPO is ook dat je gaat leren van andere, al bestaande bedrijven door korte lerende stages lopen bij (andere) erkende 

leerbedrijven. Dit wordt de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd, en is een wettelijk verplicht onderdeel van deze studie. Voor onze 

BPV loop je gedurende fase 2 in totaal minimaal 10 weken (400 uur) stage bij erkende leerbedrijven. Je gaat daar aan de slag met wat zij 

jou te doen geven én je krijgt van I AM College leeropdrachten om zoveel mogelijk te leren over ondernemen. 

De BPV duurt minimaal 10 en maximaal 20 weken, die je in kortere delen kunt opknippen; de PPO geeft jou precies aan wanneer je met 

de externe leerstages aan de slag kunt gaan, hoe en hoe lang. 

Aan het begin van fase 2, dus nog voor je met de PPO start, kies je voor een van de twee volgende afstudeerspecialisaties: 

• ondernemen met  je eigen bedrijf, als voorbereiding op een leven als zelfstandig ondernemer of als voorbereiding op een positie in 

het familiebedrijf 

• ondernemen in het teambedrijf, als voorbereiding op een ondernemende toekomst in een organisatie 

 / 19 32



Het belangrijkste verschil tussen beide specialisaties is jouw eigen persoonlijke ambitie: wil je echt zélf ondernemer blijven na je studie 

(met je eigen bedrijf) of wil je als ondernemend mens voor een organisatie gaan werken.  

Voor beide ambities is een ondernemende en krachtige persoonlijkheid cruciaal. Vandaar dat we je in beide gevallen op een 

ondernemende manier opleiden dóór je aan de slag te zetten met ondernemen in de echte praktijk. 

De twee studiejaren in fase 2 zijn onderverdeeld in themaperiodes. Dit zijn periodes van 6 weken die synchroon lopen met de missies van 

fase 1, waarin I AM College en het leerbedrijf middels masterclasses e.d. jouw meer leren over bepaalde thema’s waar jij tijdens het 

opzetten van jouw onderneming mee te maken zult krijgen. Ook geeft dat ‘ritme’ van 6 weken jou houvast in je planning en organisatie. Per 

themaperiode en jouw voortgang in jouw PPO bepaal je je ook welke skills je wilt aantonen middels pvo’s en pvb’s. Klinkt misschien een 

beetje i gewikkeld maar dat is als je er wat langer over nadenkt eigenlijk heel logisch. Als je bijvoorbeeld een PPO-opdracht van level 1 hebt 

afgerond - bijvoorbeeld ‘bepaal de missie en visie van je eigen bedrijf’ - dan kun je vervolgens laten zien dat je ook echt over de professional 

skill beschikt ‘je kunt de missie en visie van een bedrijf bepalen’. Door het ‘te doen’ laat je zien dat je ‘het kunt’. De praktijk staat namelijk altijd 

centraal bij I AM College en de markt bepaalt dan feitelijk of jij beroepsgerichte kwaliteiten ontwikkelt.  

In de specialisatie ondernemen met je eigen bedrijf start je - alleen of met anderen - een bedrijf op rond een bepaald product of dienst en zet 

je dit bedrijf in de markt. In de specialisatie ondernemen in het teambedrijf ga je met meerdere studentondernemers aan de slag met allerlei 

(ondernemende) projecten en opdrachten die jullie zelf verwerven. In beide specialisaties kun je als je dat wilt de focus leggen op 

ondernemen met impact: iets terug geven aan de maatschappij en er tegelijk voor zorgen dat je bedrijf daardoor versterkt wordt. In alle 

gevallen ga je hoe dan ook leren ondernemen, dus met serieuze en duurzame businessmodellen en met als doel omzet en winst te 

genereren, ongeacht je ambitie! 

Doordat de markt - de echte wereld - keihard en emotieloos is, ben je gedwongen ook echte kwaliteit en service te leveren op het niveau 

dat die markt vereist. En dat maakt dat die vaardigheden geen ‘schoolse’ kunstjes zijn, maar keiharde échte vaardigheden, en dat is precies 

waar het om gaat: het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en een krachtige ondernemend persoonlijkheid.  

Belangrijk verschil met fase 1 is dat je in fase 2 echt moet laten zien dat je iets kunt. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van de 

professional skills en - als je dat wilt - met de master skills waarmee je laat zien dat je écht iets kunt en je recht hebt op ins diploma. Die 

skills worden summatief getoetst met praktijkproeven (zeg maar ‘examens in I AM College stijl’) op het moment dat jij, na overleg met je 

coach klaar bent voor toetsing of examinering. Hoe dat precies werkt, hoor je van ons voordat je echt met fase 2 gaat beginnen. 

Aan het einde van fase 2 start je met de meesterproef. Het doel daarvan is dat je laat zien dat je hebt geleerd van alles dat je hebt gedaan 

met je (pogingen) om succesvol te ondernemen door het maken van een innovatieplan. 

Ook tijdens fase 2 doe je de examens voor de talen en rekenen. De talen  en rekenen worden officieel geëxamineerd, helaas kunnen we dat 

niet vermijden. Wij bereiden je uiteraard zo goed mogelijk voor op die examens. 
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4.5.2 Keuzedelen in fase 2 

Tijdens de voorbereidingsfase maak je ook nog een keuze voor de vrije keuzedelen die je wilt doen. De wet zegt dat je keuzedelen moet 

kiezen met een totale studiebelasting van 720 uur. Om je daarbij te helpen hebben we zelf één keuzedeel onderdeel gemaakt van de 

opleiding, zodat dat een soort geïntegreerd keuzedeel is geworden dat je niet meer kunt kiezen omdat we dat gewoonweg een veel te 

belangrijk vak vinden: commercie. Dat keuzedeel is dus al opgenomen in de opleiding en staat voor 480 uur. Je hoeft dan ook nog maar 

240 uur aan keuzedelen te kiezen. Omdat we vrijwel alles dat je moet kunnen al in de opleiding hebben geïntegreerd, bieden we jou een 

beperkte keuze. Zodra jij met fase 2 begint, maak je een definitieve keuze voor een van de volgende twee vrije keuzedelen: 

1. Engels op B1-B2 niveau (240 uur) 

2. Duits op A1-A2 niveau (240 uur) 

Let op 1: je moet altijd examen doen in Engels ook A2-B1-niveau. Het keuzedeel Engels vult dat dus aan. 

Let op 2: in fase 1 is Duits verplicht en je zult dus ook voor Duits in fase 1 de benodigde skills moeten ontwikkelen, ongeacht of je in fase 2 

voor het keuzedeel Duits kiest. 

4.6 Leeractiviteiten, leeropdrachten & leerinformatie 

 Kenmerkend voor gepersonaliseerd leren is dat we studenten ondersteunen in hun eigen leerbehoefte waarbij het leren nemen van 

verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van een ondernemende persoonlijkheid net zo belangrijk is als het ontwikkelen van 

ondernemersvaardigheden. Om je daarbij te helpen, bieden we in fase 1 een geïntegreerde combinatie van: 

• leeractiviteiten  

• leeropdrachten 

• informatie- en bronmateriaal 

die altijd het realiseren van een missie dienen te ondersteunen.  

Hoe jij hier gebruik van maakt, is aan jou om te bepalen in overleg en afstemming met je coach. Je kunt keuzes maken voor wat, hoe, 

wanneer en de kwaliteit van wat je doet Hoe dat precies werkt, gaan we je uitleggen zodra je bent gestart bij I AM College. 

4.6.1. Leeractiviteiten 

Op I AM College werken we met een eenvoudige planning: elke dag start om 1000 uur en eindigt om 1700 uur ; alleen vrijdag eindigen we 

om 1500 uur. Je start vrijwel elke dag met een check-in en je eindigt met een check-out. Daartussen plan je vooral zelf wat je ook zélf gaat 

doen, en neem je deel aan diverse vrije of verplichte leeractiviteiten die jou helpen de skills te ontwikkelen die je nodig hebt om de missies 

succesvol te kunnen volbrengen. We bieden onder meer de volgende leeractiviteiten aan: 
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• check-in & check-out dagelijkse sessie van resp. 30 & 15 minuten als start en afsluiting van iedere dag.  De check-in’s en -out’s doe je 

in je eigen team, een vaste groep van zo’n 15 studenten. Deze sessies dienen om met elkaar de dag te beginnen en om de dag 

gezamenlijk af te sluiten: wat heb je gerealiseerd, was je daar wel of niet tevreden over, wat kan je morgen anders gaan doen? 

• speedcolleges: ultrakorte, snelle en compacte ‘colleges’ door een vakexpert over een bepaald theoretische onderwerp; feitelijk een 

vorm van lesgeven, maar dan korter en compacter dan normaal (20 minuten), vanuit de ervaring dat jongeren hun aandacht niet lang 

kunnen vasthouden maar ze in die korte tijd wél veel kunnen opnemen. De speedcollege’s zijn en verplicht onderdeel, je hebt er in 

totaal 8 per week. 

• workshops & trainingen: bijeenkomsten die worden georganiseerd en gepland door de experts en die als doel hebben om jou de kans 

te geven bijvoorbeeld te oefenen met bepaalde onderwerpen, of die opgezet zijn om samen een bepaald thema te verkennen, die jou 

bv. de gelegenheid geven te leren pitchen of je verkoopgesprek te oefenen. Een workshop kan 1 tot 2 uur duren, afhankelijk van het 

onderwerp, je bepaalt zelf of je eraan wilt deelnemen. 

• taalstudio's: bedoeld om jou te ondersteunen in je taalontwikkeling; je wordt in een groep ingedeeld op basis van wat je al kunt in 

Nederlands, Engels en Duits. Per taal heb je een uur per week taalstudio. Omdat we willen dat je jezelf ontwikkelt in de talen, zijn de 

taalstudio’s verplicht.  

• wereldpodium: tweewekelijkse workshops en excursies die als doel hebben de studenten sociaal-cultureel breed te ontwikkelen. 

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verschillende activiteiten worden ingepland, zoals lessen over filosofie en business-ethiek, 

bezoeken aan musea en tentoonstellingen, leiderschapstraining, hoe een zakenlunch of -diner goed te volbrengen, wijnkennis, 

(tafel)etiquette, workshops over interculturele communicatie, excursies naar Tweede kamer en allerlei andere creatieve en 

interessante brede activiteiten. 

• learning sessions: wekelijkse bijeenkomst van 1 uur voor een team, die dient om met elkaar te leren van de praktijk, iets dat heel 

belangrijk is voor de ontwikkeling van echte skills 

• personal coaching: wekelijkse sessie van 15 minuten voor een individuele student en zijn persoonlijke coach, gericht op het 

ondersteunen van een student in het ontwikkelen van een ondernemende persoonlijkheid  

• ontwikkelgesprekken: twee keer per jaar plannen we een ontwikkelgesprek met jou, je ouder(s), je persoonlijke coach en eventueel de 

directeur onderwijs deze halfjaarlijkse gesprekken dienen om jou te ondersteunen in het stellen van middellangetermijn (half jaar) en 

langetermijndoelen (tot aan einde van studie) en anderzijds om je ouders te betrekken bij jouw ontwikkeling. 

• I AM Talks: ondernemers op het podium vertellen over hun leven, successen en mislukkingen en over allerlei andere dingen die de 

moeite waard zijn in een collegetour-achtige setting 
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• I AM Fundamentals: workshops en trainingen over allerlei onderwerpen die normaal niet aan bod komen in ons onderwijsprogramma. 

Zoals veilig surfen op het net, met spreadsheets werken, rekenen etc. 

In fase 2 worden deze leeractiviteiten niet meer door ons georganiseerd en is het aan jou om je eigen dagindeling te maken.  Als je behoefte 

hebt aan extra vakkennis van een expert of als je contact wilt hebben met een businesscoach voor advies ergens over, dan is het aan jou om 

zelf die hulp in te schakelen. Wij zijn er altijd voor jou, maar jij bepaalt helemaal zelf wat je wilt en hoe. De wekelijkse personal coaching en 

learning sessions blijven wel vaste en verplichte onderdelen in jouw programma.  

4.6.2. Leeropdrachten en informatiemateriaal 

Om de missies in fase 1 succesvol te volbrengen en je te ondersteunen in het ontwikkelen van de daartoe benodigde skills, bieden we je 

naast de leeractiviteiten allerlei leeropdrachten en informatiematerialen die jou daarbij helpen.  

Leeropdrachten zijn opdrachten waarvoor jij kunt kiezen om ze uit te voeren en die alleen maar dienen om jou te helpen beter te begrijpen 

hoe iets werkt of om iets voor elkaar te krijgen. De leeropdrachten staan per vak op Google classroom, je kunt ermee aan de slag als jij dat 

wilt. 

Ook bieden de experts jou allerlei informatiebronnen om nóg beter te begrijpen het iets moet of werkt. Zulke informatiebronnen staan ook 

per vak op Google classroom, en ook deze kun je raadplegen of bestuderen als jij dat wilt. Voorbeelden van informatiebronnen zijn: 

• gedigitaliseerde vakliteratuur 

• gedigitaliseerde artikelen  

• relevante video’s en films op het internet 

• relevante (artikelen op) websites  

• presentaties en andere documenten van leeractiviteiten door experts 

Belangrijke instrumenten in het onderwijsconcept van I AM College zijn het leerplatform en je persoonlijke dashboard: 

• learning portal: I AM College maakt gebruik van een praktische, veelzijdige en aan allerlei andere applicaties gekoppelde digitale 

leeromgeving: Google classrooms. Alle leermiddelen van I AM College zijn gedigitaliseerd en voor iedereen toegankelijk op dit 

learning portal. Enerzijds om papiergebruik te minimaliseren, anderzijds om alle informatie te allen tijde voor iedereen toegankelijk te 

maken. Het learning portal bevat alle informatie die jij nodig hebt om invulling te kunnen geven aan je eigen leerweg en is volledig 

toegesneden op de opzet van het onderwijs zoals in de voorgaande hoofdstukken is beschreven. 

• dashboard: I AM College maakt tevens gebruik van een op ons learning portal aansluitend dashboard middels een eigen systeem op 

Google-drive. Dit dashboard wordt per project bijgehouden door de experts. In het dashboard kan je in één oogopslag en op elke 

gewenst moment zien wat de status is van jouw ontwikkeling: welke skills zijn er per vak, welke heb je al ontwikkeld en welke niet, wat 

is de norm per vak en waar sta jij. Je kunt aan de hand van jouw dashboard dus precies bepalen wat je een komende periode wilt (of 

moet!) oppakken. Belangrijke voordelen hiervan zijn dat jij, waarschijnlijk voor het eerst in je leven, inzicht hebt in waar je staat en je 
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de volle verantwoordelijkheid draagt voor het sturen van jouw eigen voortgang. Het dashboard is toegankelijk voor jou, de experts, 

jouw personal coach en - alleen als jij daar toestemming voor geeft - je ouders. 

5 Toetsing en examinering 

5.1 Toetsing 

5.1.1 Toetsing en afsluiting fase 1 

In fase 1 wordt formatief geëvalueerd (feedback), met een focus op leren leren. Tegelijkertijd dien je wel aan de eerder genoemde norm te 

voldoen voor wat betreft het ontwikkelen van core skills, zodat je goed bent voorbereid op fase 2 van de opleiding. De formatieve evaluatie 

is volledig ingebed in de programma-opzet en gericht op zowel studenten als experts. Ze vindt plaats op diverse momenten, zoals: 

(gericht op studenten:) 

• tijdens persoonlijke coaching: je krijgt feedback en tips van je personal coach over bereikte resultaten, plannen en strategieën 

• tijdens presentaties van de challenges en aan het aan het eind van ieder project: jij of de groep waarmee je aan de missie werkt, krijgt 

feedback en tips van de experts over wat goed gaat en wat (nog) beter kan en hoe 

• tijdens het werken aan je missie en skills in de praktijk:, je krijgt individueel of in subgroepen feedback van de experts op activiteiten en 

resultaten; jij bepaalt hier zelf of je feedback wil ontvangen, en de vorm van de feedback kan variëren. 

• na opleveren van je beroepsproducten waarmee je aantoont dat je een bepaalde skill hebt ontwikkeld: de experts stellen vast of jij iets 

kunt of nog niet (je hebt de skill of nog niet) en geven je feedback over wat jij anders zou kunnen doen 

• tijdens de ontwikkelgesprekken, waarin de student feedback krijgt op zijn doelen en plannen en de school feedback krijgt op het 

onderwijsprogramma en de begeleiding 

(gericht op experts en expert-coaches) 

• per team wordt 1 student gekozen om als lid van de studentenraad voor de belangen van de studenten op te treden. Zij zullen uit 

naam van het team regelmatig feedback geven op de opzet van leeractiviteiten en op de prestaties van de experts en coaches. Ook 

zullen zij hun wensen formuleren voor wijzigingen of aanvullingen op het programma ter bespreking in het kernteam en mede 

bepalen welke experts er worden aangenomen. 

• dagelijks krijgen de experts en coaches feedback van de directeur onderwijs en de studenten zelf 

• tijdens het dagelijkse teamoverleg dat vooraf gaat aan de start van het programma geven de experts en coaches en de directeur 

onderwijs feedback aan elkaar 

De leervoortgang wordt per student bijgehouden in ieders persoonlijke dashboard.  Om te kunnen beginnen met fase 2 dien je van elk vak 

minstens 75% van de skills te hebben ontwikkeld. 

Een bijzonder moment is de afsluiting van fase 1 en de keuze voor een specialisatie voor fase 2. Het laatste project van fase 1 is een echte 

expeditie. Jullie hebben je allemaal 2 jaar mentaal en fysiek voorbereid op een zware en uitdagende gezamenlijke trektocht naar de top van 
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een hoge berg. Ook hebben jullie in de twee jaren van fase 1 met je team voldoende geld verdiend om die expeditie te financieren. In dat 

laatste project ga je ook bepalen welke ‘top’ jij in jouw specialisatie wil bereiken: wat is jouw ambitie als startend ondernemer of als 

teamondernemer, en hoe ga je vorm geven aan die ambitie? Deze ambitie presenteer je aan het eind van het tweede studiejaar en ná de 

expeditie aan alle andere studenten, experts én je ouders, als afsluiting van fase 1. Tevens dient dit plan als basis voor het laatste 

ontwikkelgesprek in fase 1, waarin bepaald wordt of en hoe jij doorgaat met fase 2..  

5.1.2 Toetsing en examinering in fase 2 

In fase 2 moet je echt laten zien dat je iets kunt, met het opzetten van je eigen bedrijf of de activiteiten als teamondernemer als 

uitgangspunt. Echte skills die je in de echte beroepspraktijk ontwikkeld hebt dus. Je laat een dat je over professionele vaardigheden 

beschikt door professionele beroepsproducten op te leveren: resultaten die je hebt bereikt of presentaties die je hebt geleverd om daarmee 

je eigen bedrijf op te zetten en die laten zien dat je iets kúnt. Dóór te ondernemen en je eigen bedrijf op te zetten, laat je tegelijkertijd zien 

dat je over de vaardigheden beschikt om dat te doen en ben je wat ons betreft succesvol. Het gaat ons hierbij niet om hoeveel tijd of 

moeite je ergens in hebt gestoken, of hoe je tot bepaalde resultaten bent gekomen, we zijn uitsluitend benieuwd naar of je iets kunt of nog 

niet. Logisch toch? 

Alle professional en master skills die je in fase 2 kunt ontwikkelen - de ondernemersvaardigheden - worden getoetst middels 

praktijkproeven, de zogenaamde proeven van bekwaamheid (pvb’s) en proeven van ondernemendheid (pvo’s). Het verschil tussen die twee 

wordt toegelicht in 5.2. 

De talen en rekenen worden geëxamineerd middels centrale examens en instellingsexamens. 

In het handboek examinering en toetsing voor de student is precies aangegeven hoe de examinering is opgezet, welke procedures er gevolgd 

koeten worden en hoe het bijvoorbeeld werkt als je het niet eens bent met een beslissing. 

In het examenplan is precies aangeven aan welke voorwaarden je dient te voldoen om in aanmerking te komen voor onze diploma’s. 

De PPO - jouw persoonlijke programma ondernemen - vormt jouw leidraad en helpt jou niet alleen je eigen bedrijf op te starten maar ook 

om je diploma(s) te behalen. 

5.2 Diplomering 

 Als je begint hij I AM College, doe je dat omdat je wilt leren ondernemen en ga je voor een hoogwaardig diploma waarop vermeld 

staat ‘Ondernemen met je eigen start-up’ of ‘Ondernemen in het teambedrijf’ en waarmee je aantoont dat je echt een I AM College student 

bent. Misschien ga je zelfs voor voor deeldiploma’s op een hoger niveau (master mbo). Bij I AM College kun je voor 3 diploma’s gaan: 

1. diploma medewerker marketing & communicatie: het basis mbo4-diploma dat je moet behalen en waarmee je recht houdt op 

studiefinanciering en reisproduct. Om dit diploma te behalen, dien je het volgende te doen: 

- je hebt de hele opleiding van 4 jaar doorlopen 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- je hebt de 6 PVB’s én 1 de Meesterproeve van marketing & communicatie met voldoende resultaat gehaald 

- je voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het examenplan aan Nederlands, Engels en rekenen  

- je hebt voldaan aan de verplichte BPV 

- je hebt voldaan aan de inspanningsverplichting voor wereldpodium 

2. diploma I AM College ondernemen met het eigen- of teambedrijf: dit is waar elke student bij I AM College voor gáát, dit is het 

diploma waar het allemaal om draait en waarmee je aantoont dat je echt hebt leren ondernemen. Om dit diploma te behalen, dien 

je het volgende te doen:  

- je hebt het diploma medewerker marketing & communicatie gehaald (zie 1.) 

- je hebt van minimaal 3 van de 4 kernvakken voldoende professional skills ontwikkeld en aangetoond middels PVO’S 

- je hebt voldaan aan de beroepspraktijkvormingseis van I AM College door in fase 2 de PPO succesvol en volledig te hebben 

doorlopen 

3. diploma I Am College master mbo-niveau: je onderscheiden met waar je goed in bent is waar het bij ondernemen om draait, vandaar 

dat we onze studenten de mogelijkheid bieden vérder te gaan dan wat nog mbo mag heten. En dat kun je doen door extra master 

skills voor de vier kernvakken samen te ontwikkelen en aan te tonen. Door dat te doen stijg je nog veel verder uit boven het mbo-

niveau van het eerste diploma en ontwikkel je jouw eigen talenten verder waarmee je al bent gestart voor het rechte I AM College 

diploma (diploma 2). Om dit diploma te behalen, dien je het volgende te doen: 

- je hebt het diploma ondernemen met het eigen- of teambedrijf gehaald (zie 2.) 

- je hebt minimaal een eigen keuze van 7 master skill ontwikkeld voor de kernvakken en aangetoond middels PVO’S 

Deze omschrijving hierboven is zo precies mogelijk maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De exacte en geldige eisen voor de 

3 diploma’s zijn vastgesteld door de examencommissie van I AM College en zijn vastgelegd in het examenplan van de betreffende jaargroep. 

5.3  Bijzonderheden 

5.3.1 Vrijstelling van examen(onderdeel)  

Op grond van bewijsstukken kan een student vrijstelling krijgen voor een bepaald verplicht examenonderdeel. In geval een student meent 

recht te hebben op vrijstelling van een examen, kan deze vrijstelling schriftelijk worden aangevraagd bij de voorzitter van de 

examencommissie. De student overlegt daarbij de benodigde bewijsstukken. De examencommissie zal binnen 30 dagen aangeven of de 

vrijstelling al dan niet kan worden verleend. Het bewijs van de vrijstelling komt in het studentendossier. De school geeft de student een 

bewijs van de verkregen vrijstelling. Daarop kan, als dat aan de orde is, ook worden vermeld of de vrijstelling voor een beperkte tijd geldig is. 

5.3.2 Bezwaar en beroep 

Als je het niet eens met een besluit omtrent een toetsing of wanneer je een klacht hebt over de toetsing/examinering, dan kun je bezwaar 

maken. In het handboek examinering staat precies aangegeven hoe dat werkt. In hoofdlijnen:  

1. richt je in eerste instantie tot de betreffende examinator/beoordelaar 
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2. kom je er samen niet uit dan kun je je wenden tot de examencommissie 

3. ben je het niet eens met het besluit van de examencommissie dan kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de 

Examens 

5.3.3 Dyslexie en dyscalculie 

 Indien jij gebruik wil maken van onze regeling vanwege dyslexie en/of dyscalculie, dien je melding te doen van dyslexie en/of dyslexie 

en een verzoek te doen bij de examencommissie om in aanmerking te komen voor aangepaste examinering. Daartoe moet je minimaal 3 

maanden voor het afleggen van een examen een aanvraag per email doen en die samen met een officiële dyslexie- en of dyscalculie-

verklaring in te dienen bij de secretaris van de examencommissie. De examencommissie zal binnen 10 werkdagen per email de uitslag 

kenbaar maken aan de student en tevens aangeven waar de student recht op heeft.  

Bij dyslexie: voor de centrale examens hoeft geen aangepast examen te worden aangevraagd. De mogelijkheid tot verklanking is 

opgenomen in de afnamesoftware en is beschikbaar als de examencoach dit bij de invoer van de betreffende student aangegeven heeft.  

Bij dyslexie: voor de instellingsexamens van de talen, de proeven voor de wettelijk verplichte beroepsgerichte eisen en de toetsen voor de 

aanvullende beroepsgerichte eisen, kan de examencommissie besluiten dat je (bijvoorbeeld) recht hebt op:  

 -  25% tijdverlenging bij alle toetsen en examens  

 -  eventueel mondelinge herkansingen in plaats van schriftelijke  

 -  toetsen en examens met lettertype 12 en een heldere layout  

 -  het maken van toetsen en examens in een aparte ruimte  

 -  verklanking (voorlezen)  

 -  gebruik van een woordenboek  

Bij dyscalculie: alleen indien jij voldoet aan alledrie van de onderstaande voorwaarden kan je gebruik maken van een zogenaamde ER-

examen (ER= ernstige rekenproblemen):  

1. in het voortraject in het onderwijs - wellicht al vanaf de basisschool, vanaf het vo of soms pas in het mbo - is vastgesteld dat door 

dyscalculie of ernstige rekenproblemen de eisen van het standaard examen niet haalbaar zijn, ook niet nadat in dat voortraject 

sprake was van remediëring en daarbij behorende extra inspanning (oefening) door de student.  

2. voorafgaand aan de afname van het ER-examen door de instelling is een trainingstraject geboden, gericht op de aangepaste 

afname, en dat traject is ook door de student met extra inspanning (oefening) gevolgd  

3. er is een goed toegankelijk dossier van de student waarin de onderdelen 1. en 2. beknopt zijn beschreven, en tevens is aangegeven 

dat de student op de hoogte is van aantekening op de resultatenlijst en mogelijke consequenties.  

Bij dyscalculie: het besluit om deel te kunnen nemen aan het ER-examen wordt genomen door de examencommissie op basis van de 

hiervoor genoemde voorwaarden.  
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6. Vakanties 

Vakantiedagen en de planning daarvan zijn gekoppeld aan ons ritme van 6 weken op en 1 week af.   

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jongeren het best leren in periodes van 6 weken, steeds afgewisseld met een rustperiode. In ons 

programma voor fase 1 en 2 hebben we dit voor zover mogelijk doorgevoerd door een project of themaperiode van 6 weken steeds af te 

wisselen met 1 week rust. Een uitzondering is de kerstvakantie, dan is de rustperiode 2 weken. En uiteraard hebben we een lange 

welverdiende zomervakantie van 7 weken (tenminste, als je je dat kunt permitteren als je een eigen bedrijf hebt…). 

In fase 1 begin je ieder jaar met een project van 2 weken, gevolgd door een week vrij. Vervolgens heb je 2 projecten of periodes van 6 weken 

met 1 week vrij er tussen, gevolgd door 2 weken kerstvakantie. Na de kerstvakantie heb je nog 4 projecten of periodes voor de boeg van 

ieder 6 weken, steeds met een week vrij ertussen. Totaal dus 6 periodes van 6 weken en 1 van 2 weken. Per saldo ben je per studiejaar 38 

weken actief en heb je 14 weken vakantie. 

In het schema in 4.4.1 kun je precies zien wanneer je aan de slag bent en wanneer je vrij bent of vakantie hebt. Laat dit schema ook aan je 

ouders zien, zodat jullie samen eventueel vakanties kunnen plannen. Belangrijk voor jou en je ouders, is om te beseffen dat wij ons niet aan 

de gewone schoolvakanties houden en je daar dus rekening mee moet houden.  

Op vakantie gaan tijdens een project is bij I AM College niet toegestaan! 

7. Beëindiging van de opleiding, verzuim en passend onderwijs 

7.1 Beëindiging van de opleiding 

 Zowel de student als de school kunnen de onderwijsovereenkomst ontbinden en de opleiding beëindigen. De voorwaarden die daarbij 

van kracht zijn, zijn precies geformuleerd in de algemene voorwaarden. In hoofdlijnen hebben we het als volgt opgezet: 

1. beëindiging door de student: de student kan te allen tijde de opleiding beëindigen om iedere mogelijke reden. Of en hoeveel 

collegegeld wordt gerestitueerd, is vastgelegd in de algemene voorwaarden. 

2. beëindiging door de school: de school kan de opleiding beëindigen in voorkomende gevallen. Of en hoeveel collegegeld in deze 

situaties wordt gerestitueerd, is vastgelegd in de algemene voorwaarden. De school kan de opleiding beëindigen in de volgende 

gevallen: 

- de student overtreedt de wet binnen de school of onder schooltijd 

- de student is expliciet racistisch, antisemitisch of seksistisch of pleegt ongewenste intimiteiten  

- de student is volgens de directeur onderwijs niet in staat het onderwijsprogramma met succes af te ronden 
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De resultaten die je levert of de voortgang die je boekt, is bij I AM College geen reden om de opleiding voortijdig te beëindigen, maar 

bepalen wel de studieduur. 

I AM College committeert zich eraan om vroeg-uittredende studenten zo goed mogelijk van advies te dienen en hen te ondersteunen in 

het vinden van een andere opleiding. Daarvoor zal I AM College contact leggen en onderhouden met andere mbo opleidingsinstituten om 

studenten zodoende beter door te kunnen verwijzen en de overgang naar een andere opleiding mogelijk te maken. I AM College zal aan de 

vroeg-uittredende student voor zover van toepassing certificaten uitreiken voor afgeronde onderwijs prestaties. 

  

Voor studenten op wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is geldt dat de school in geval van verwijdering van de student ervoor zorgt dat 

een andere school bereid is de student toe te laten conform artikel 8.1.3., vijfde lid, van de WEB. Als de school aantoonbaar acht weken 

zonder succes heeft gezocht naar een andere school, kan de school in afwijking van het voorgaande tot definitieve verwijdering overgaan. 

7.2 Verzuim 

 Ons onderwijsprogramma biedt jou als student veel ruimte om jouw eigen leertraject zelf in te richten. Het is echter geen vrijbrief 

om te verzuimen aan het onderwijsprogramma deel te nemen, wat betekent dat wij strakke kaders hanteren om verzuim tegen te gaan. Een 

systeem van signalering en registratie maakt verzuim inzichtelijk en ondersteunt de coaches, experts en onderwijsdirectie in de school om 

verzuim tijdig aan te pakken. Zij werken daartoe in het expertteam nauw samen. Bij de aanpak van verzuim gelden heldere afspraken over 

de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van school en kwalificatieplicht. Afstemming is belangrijk voor een prettige en effectieve 

samenwerking ten behoeve van de student. Bij de aanpak van verzuim maken wij onderscheid tussen jongeren tot 18 en jongeren van 18 

jaar en ouder. Het volledige beleid ten aanzien van verzuim staat in het studentenstatuut. We volstaan hier met een samenvatting ervan. 

  

Ziekte 

Als een student ziek is, meld je dit dagelijks uiterlijk op de eerste ziektedag voor 10.00 uur aan de coördinator van fase 1 of fase 2 

van I AM College. Als de student vaak of lang ziek is kan I AM College vragen een schriftelijke verklaring van een arts te 

overleggen. 

Aanpak verzuim 18- 

Studenten onder de achttien zijn verplicht om aanwezig te zijn tijdens schooltijd. Dit wordt op gezette momenten gesignaleerd en 

geregistreerd door de coaches en experts, die melding doen van verzuim middels een daartoe vormgegeven gedeeld online 

registratiesysteem. Bij geconstateerd verzuim meldt de coördinator dat dezelfde dag via email aan de ouder of voogd van de 

student en wordt direct contact opgenomen met de student. Bij herhaald verzuim komt de student in aanmerking voor 

intensievere begeleiding. Het beleid van I AM College is er vooral op gericht zijn de student te motiveren deel te nemen aan het 

leerprogramma. Ook zal I AM College melding doen van ongeoorloofd verzuim bij de leerplicht als de student onder de 

Leerplichtwet valt en zonder geldige reden minimaal 16 uur verzuimt in een periode van 4 weken, middels een melding aan de 

Dienst Uitvoering Onderwijs (digitaal verzuimloket). 
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Aanpak verzuim 18+ 

Ook studenten van achttien jaar of ouder zijn verplicht om aanwezig te zijn tijdens schooltijd, ook al is dat wettelijk niet per se 

verplicht. I AM College stelt dit echter wel verplicht, en registreert en behandelt het verzuim op gelijke wijze als voor studenten 

onder de achttien (zie hierboven). Als de student studiefinanciering krijgt volgens de Wet op de Studiefinanciering moet I AM 

College het verzuim doorgeven aan het ’landelijke verzuimloket’ als de student minstens vijf weken achter elkaar zonder 

toestemming heeft verzuimd. Dat kan gevolgen hebben voor de studiefinanciering van de student.  

Als de student tot 23 jaar en zonder een startkwalificatie een maand zonder geldige reden geen onderwijs volgt, dan meldt de 

instelling dit bij het landelijk verzuimloket. 

Registratie van verzuim 

Bij I AM College wordt de aan- of afwezigheid geregistreerd tijdens inchecken en uitchecken en tijdens willekeurige momenten 

gedurende de dag. Of de afwezigheid geoorloofd is of niet wordt bepaald door de coach van een student of de teamleider. Deze 

gegevens worden bewaard bij de studentenadministratie. Er wordt onderscheid gemaakt of het verzuim geoorloofd is, bijvoorbeeld 

in geval van ziekte of bezoek aan een arts of ongeoorloofd, zoals in het geval de student zonder (goede) reden niet komt opdagen. 

Beleid 

Het expertteam (experts, coaches, teamleider, onderwijsdirecteur) zal regelmatig verzuim onderwerp maken van hun overleg en 

voorstellen ontwikkelen om waar nodig het verzuim terug te dringen. 

Coördinatie van verzuim 

Tamar Schats (tamarschats@iamcollege.nl, tel. 06 - 34560834) is de coördinator van het verzuim voor fase 1 en het contact met 

het digitaal verzuimloket en de betreffende leerplichtambtenaar.  

Moriam Hassan Balogun (moriamhassanbalogun@iamcollege.nl, tel. 06 - 54267172) is de coördinator van het verzuim voor fase 2 

en het contact met het digitaal verzuimloket 

7.3 Passend onderwijs 

 Indien van toepassing worden voor individuele studenten aanvullende afspraken gemaakte over extra begeleiding in het kader van de 

Wet Passend Onderwijs. Afspraken over de ondersteuning worden in principe voor aanvang van de opleiding gemaakt, maar kunnen ook 

tijdens de looptijd van de onderwijsovereenkomst worden gemaakt of worden aangepast. De afspraken zullen worden opgenomen in een 

addendum bij de onderwijsovereenkomst. Dit addendum maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de onderwijsovereenkomst.  

De student is verantwoordelijk voor de aanlevering van alle relevante informatie over zijn (extra) ondersteuningsbehoefte, zodat I AM 

College deze ondersteuning kan bieden. Wanneer blijkt dat de student informatie heeft verzwegen of anderszins achterwege heeft gelaten 

waardoor over (een gedeelte van de) noodzakelijke ondersteuning geen afspraken zijn gemaakt, dan is I AM College niet gehouden deze 

ondersteuning te bieden. Als tijdens de opleiding blijkt dat een student ondersteuningsbehoefte heeft, zal I AM College in overleg met de 

student kijken of en op welke wijze zij hieraan tegemoet kan komen. 
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7.4 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling   

 I AM College hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling conform artikel 16 van de Leerplichtwet 1969 en artikel 

1.3.9 van de WEB. In geval van het  vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling zal I AM College de procedure doorlopen zoals 

gehanteerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

• Stap 1: Breng signalen in kaart 

• Stap 2: Overleg met een collega. En raadplegen eventueel Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding. 

• Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n). 

• Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.  

- Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?  

- Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? 

• Stap 5: Neem 2 beslissingen: 

1. Is melden noodzakelijk?  

- Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid. 

2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als:  

- De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren 

- De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp. 

- De hulp leidt tot duurzame veiligheid 

• Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk. 

In geval er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling zal de betreffende expert of staflid contact opnemen met de 

vertrouwenspersoon. Waar nodig wordt een expert geconsulteerd van Veilig thuis.  

De beslissing om al dan niet een melding te doen van huiselijk geweld of mishandeling wordt genomen door de directeur. 
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Bijlagen  

De volgende bijlagen behoren bij deze studiegids: 

• Handboek toetsing en examinering voor de student 

• Examenplan 

• Klachtenregeling 

• Privacyreglement 

• Reglement commissie van beroep voor examens 

• BPV-overeenkomst  

• Praktijkovereenkomst 

Je kunt deze downloaden op onze website www.iamcollege.nl. 
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